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ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  ŠKO LE  

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

Sídlo: Třinec, U Splavu 550 

IČ: 70640009 

Právní forma: příspěvková organizace od 1. 1. 2002 

Zřizovatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

Ředitel školy: Mgr. Darja Hoffmannová 

Statutární zástupce:   Mgr. Jiří Kaleta 

Odloučená pracoviště: Mateřská škola, Třinec, U Splavu 547 

  Mateřská škola, Třinec, Staré Město 349 

  Mateřská škola, Třinec, Konská 419 

Kontaktní údaje: tel.: 558 551 500 

  e-mail: jmzs@seznam.cz 

  web: http://www.jmzstrinec.cz 

  informace: sekretariát, p. Monika Brancová 

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  Kapacita 

Mateřská škola   160 

Základní škola  600 

Školní družina   150 

Školní jídelna- výdejna mateřské školy 160 

Školní jídelna  575 

 

Speciální zaměření školy:  

třídy s rozšířenou výukou matematiky  

 

  

mailto:jmzs@seznam.cz
http://www.jmzstrinec.cz/
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Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2020/2021 

(stav k 30. 9. 2020) 

 Počet 

tříd/skupin 

Počet 

žáků 

Počet žáků na 

třídu/skupinu 

Přepočtený počet 

ped.prac./prac. ŠJ 

Počet žáků na 

ped. úvazek 

1. stupeň 12  225 18,75 14 16,07 

2. stupeň 11  238 21,64 22 10,82 

Školní družina 6 150  25 5,2 28,84 

Školní klub* x x x x x 

Mateřská škola 5 99  19,8 10,6 9,34 

Školní jídelna x 393  x 9 x 

Přípravná třída 1  15 15 1 15 

 

Školská rada:  zřízena 11. 10. 2005 

                         šest členů   

 5 jednání ve školním roce 2020/2021 

 

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

                                    AŠSK  

 

PŘEHLED  OBORŮ  VZDĚLÁVÁNÍ  ŠKO LY  

 

vzdělávací program č. j. MŠMT 
školní rok 2020/2021 

v ročnících počet žáků 

Jiné   
ŠVP „Škola-brána do života“ 

č.j. ZUS/550/2016 
1. až 9. 464  

 

Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání 

ŠVP „Škola – brána do života“ 

Projektové vyučování 

Inkluzivní vzdělávání 

Distanční vzdělávání 

Individuální vzdělávání 

Tandemová výuka 

 

Nabídka povinně volitelných předmětů  

anglická konverzace  

informatika 

ruský jazyk 

německý jazyk 
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Kroužky 

  Název kroužku počet dětí 

Kroužek finanční gramotnosti  

Doučování  

Kroužek přírodovědné gramotnosti  

Kroužek ICT gramotnosti  

Anglický jazyk pro MŠ  

Kroužek čtenářské gramotnosti  

Kroužek matematický  

Metoda dobrého startu  

Ptáčata (pěvecký)  

Sportovní hry  

Kopaná  

Šachy  

Výtvarný kroužek  

Kroužek matematické gramotnosti  

Florbal  

 

Jako každý rok měla škola přichystáno velké množství kroužků. Učitelé přizpůsobili náplň 

jednotlivých kroužků i podle zájmu žáků.  

Bohužel v polovině října došlo k uzavření školy z epidemiologických důvodů a tak nedošlo 

k realizaci těchto kroužků. 

 

 

 

RÁMCOVÝ  POPIS  PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  ŠKOLY  

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

interní pracovníci 65 56,86 

externí pracovníci x x 
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Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021* 

(u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A, stav k 30. 9. 2020) 

Pořad. 

číslo 

Pracovní 

zařazení 

funkce 

Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor aprobace 

Roků 

ped. 

praxe 

1. učitelka 1,000 UP Olomouc - učitelství VVP  M-CH- HV 32 

2. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ, VP 36 

3. učitelka   1,000 PdF Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ - AJ 36 

4. ředitelka 1,000 OU Ostrava - učitelství VVP 5 - 12, M - CH 27 

5. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ 40 

6. učitelka 1,000 PdF Olomouc - učitelství 2. st. – ČJ- OV 33 

7. 
zástupce 

ředitele 
1,000 UP Olomouc - učitelství VVP  TV - Bi 28 

8. učitelka 1,000 PdF Ostrava – učitelství pro 2. st. TV-Z 20 

9. učitelka 1,000 PdF Ostrava, učitelství pro 2. st. Z – RJ, VP 31 

10.  učitel 1,000 PdF Ostrava, učitelství 5 - 12 M - ZT 26 

11. učitelka 1,000 OU Ostrava - učitelství pro ZŠ  ČJ - OV 21 

12. učitel 1,000 OU Ostrava - učitelství pro ZŠ  TV - Z 22 

13. učitelka 1,000 UP Olomouc - učitelství VVP  RJ - ČJ - HV 30 

14. učitelka 1,000 
UP Olomouc - F, OU Ostrava DPS učitelství odb. 

předmětů, NIDV – koordinátor ICT 
27 

15. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství VVP  F - CH 32 

16. učitelka 0,727 
UP Olomouc – učitelství pro 1. stupeň, speciální 

pedagogika 
16 

17. učitelka 1.000 OU Ostrava – učitelství pro 1. stupeň 23 

18. učitelka 1,000 UP Olomouc – učitelství pro 1. stupeň 35 

19. učitelka, D 0,318 PdF Ostrava - učitelství VVP RJ - D 38 

20. 
zástupce 

ředitele 
1,000 OU Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ - AJ 28 

21. učitelka 1,000 UP Olomouc, učitelství pro 1. st. 34 

22. učitelka 1,000 
VŠB Ochrana život. prostředí, DPS OU Ostrava 

- AJ 
20 

23. učitelka 1,000 OU Ostrava - učitelství pro ZŠ NJ – D - AJ 17 

24. učitelka 1,000 OP Olomouc – učitelství 2. st. – ČJ- Ov 9 

25. učitelka 1,000 OU Ostrava, Přírodovědecká fakulta, M-Bi 22 

26. učitelka 1,000 OU Ostrava, učitelství pro 2. st. M - Z 14 
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27. učitelka 1,000 
Uniwersytet Ślaski w Katowicach – učitelství pro 

1. stupeň ZŠ 
21 

28. učitelka 1,000 OU Ostrava – učitelství pro 1. stupeň ZŠ 2 

29. učitelka 1,000 
OU Ostrava – učitelství 2. st. – M- Bi, Učitelství 

pro 1. stupeň ZŠ 
21 

30. učitelka 1,000 

UP Olomouc Speciální pedagogika pro 

vychovatele, UK Praha – učitelství pro 1. stupeň 

ZŠ 

10 

31. učitel 1,000 OU Ostrava – učitelství 2. stupně ZŠ – D - Z 1 

32. učitel 0,682 
OU Ostrava – učitelství pro 2. stupeň ZŠ – Ov - 

Tv 
2 

33. učitelka 0,727 
Univerzita J. A. Komenského. Speciální 

pedagogika - učitelství 
19 

34. učitelka 1,000 
Pedagogická fakulta v Ostravě – učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ 
36 

35. učitel 1,000 UP Olomouc – učitelství VVP – Tv - D 4 

36. učitelka 1,000 OU Ostrava – učitelství pro 1. stupeň 27 

37. učitelka 1,000 
Slezská univerzita Opava, učitelství pro střední 

školy ČJ, N 
4 

38. učitelka 1,000 MU Brno, Speciální pedagogika 12 

39. učitelka 1,000 Uralský pedagogický institut, učitelství Z, Bi 21 

40. 
asistent 

pedagoga, A 
0,500 

SOŠ managementu a práv, předškolní a 

mimoškolní pedagogika 
0 

41. 
asistent 

pedagoga 
0,750 

Univerzita Hradec Králové Menagement 

cestovního ruchu, Schola education Prostějov, 

asistent pedagoga 

4 

42. 
asistent 

pedagoga 
0,750 Schola education Prostějov, asistent pedagoga 15 

43. 
asistent 

pedagoga 
0,500 VŠ TV a sportu Palestra, vychovatelství 17 

44. 
asistent 

pedagoga 
0,500 

VŠ Palestra Praha, vychovatelství, Akademie 

Sting Brno, Rytmus – základní kurz pro AP 
11 

45. 
speciální 

pedagog 
0,300 

UP Olomouc – učitelství pro 1. stupeň, speciální 

pedagogika 
16 

46. 
speciální 

pedagog 
0,300 

Univerzita J. A. Komenského. Speciální 

pedagogika - učitelství 
19 

47. vychovatelka 0,931 OU Ostrava DPS vychovatelství 26 

48. vychovatelka 0,6897 VŠ TV a sportu Palestra, vychovatelství 17 
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49. 
Vychovatelka, 

D 
0,5172 PdF Ostrava, Učitelství VVP M- Tv 41 

50. vychovatelka 0,931 SPdŠ Nový Jičín, učitelství v MŠ 36 

51. vychovatelka 0,931 
VŠ Palestra Praha, vychovatelství, Akademie 

Sting Brno, Rytmus – základní kurz pro AP 
11 

52. vychovatelka 0,931 VŠ Palestra Praha – vychovatelství 13 

53. vychovatelka, A 0,310 
SOŠ managementu a práv, předškolní a 

mimoškolní pedagogika 
0 

54. 
asistent 

pedagoga 
1,000 

Gymnázium Třinec, SŠ sociálně právní a nadační 

fond Rytmus – studium pro asistenty pedagoga 
16 

55. učitelka MŠ 0,5645 SPdŠ Havířov, učitelství v MŠ 36 

56. učitelka MŠ 1,000 
VŠ manažerská Varšava – předškolní pedagogika 

a pedagogika pro 1. stupeň ZŠ 
5 

57. učitelka MŠ 1,000 SPdŠ Nový Jičín, učitelství v MŠ 38 

58. učitelka MŠ 1,000 SPdŠ Havířov, učitelství pro MŠ 37 

59. učitelka MŠ 1,000 SPdŠ Havířov, učitelství pro MŠ 35 

60. učitelka MŠ,  1,000 
Gymnázium J. Blahoslava a pedagogická škola – 

předškolní a mimoškolní pedagogika 
1 

61. učitelka MŠ 1,000 SPdŠ Havířov, učitelství pro MŠ 31 

62. učitelka MŠ 1,000 
SŠ Pedagogická a sociální Zlín, předškolní a 

mimoškolní pedagogika 
37 

63. učitelka MŠ 1,000 VŠPe Hradec Králové – sociální práce 20 

64. učitelka MŠ 1,000 SPdŠ Bratislava, učitelství pro MŠ 17 

65. učitelka MŠ 1,000 
SPdŠ a SZŠ Krnov, předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
7 

 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2020): 
 

Věk pracovníků Počet pracovníků 

20 – 30 let 7 

31 – 40 let 6 

41 – 50 let 26 

51 – 60 let 23 

nad 60 let 3 

                         Dva pedagogové čerpají rodičovskou dovolenou.  
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Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů 

 v % 

Odborná kvalifikace 100 

Aprobovanost výuky 95,6 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021  

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 24 22,575 

Externí pracovníci x x 

 

Pořad. 

číslo 
Pracovní zařazení funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1. 
zástupce ředitele pro 

ekonomiku 
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.  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. kuchařka 1,000 SŠ s výučním listem, kuchař 

16. pracovník obch. provozu 1,000 SŠ s výučním listem, 

17. uklízečka 0,625 ZŠ 

18. výdej stravy, úklid 1,000 SŠ s maturitou 

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 0,875 SŠ s vyučením 

24. chůva 0,700 
SŠ s vyučením, kurz Chůva pro děti do 

zahájení PŠD 
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ÚDAJE O  ZAŘAZOVÁNÍ  D ĚTÍ  A  ŽÁKŮ  

Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2020/2021 

Zapsaní do 1. 

tříd 2020 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupili do 

1. třídy 2020 

Zapsaní do 1. 

tříd 2021 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupí do 1. 

třídy 2021 

64 17 43 67 15 54 

 

VÝSLEDKY  VZDĚLÁVÁNÍ  ŽÁKŮ  

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2020/2021 

Ročník Pololetí 
Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Hodnoceno 

slovně 

1. 
1. 42 39 3 0 2 

2. 41 39 1 1 1 

2. 
1. 44 43 1 0 1 

2. 45 40 4 1 1 

3. 
1. 52 42 10 0 1 

2. 51 38 13 0 2 

4. 
1. 34 24 10 0 0 

2. 34 24 10 0 0 

5. 
1. 54 43 11 0 3 

2. 54 35 19 0 3 

Celkem 

1. stupeň 

1. 227 191 36 0 7 

2. 225 176 48 2 7 

6. 
1. 56 32 21 3 3 

2. 56 24 29 3 0 

7. 
1. 67 24 40 3 3 

2. 67 25 42 0 0 

8. 
1. 64 32 26 6 6 

2. 64 32 28 3 0 

9. 
1. 52 24 28 0 0 

2. 51 18 43 0 0 

Celkem  

2. stupeň 

1. 239 112 115 12 12 

2. 238 99 142 6 0 

Celkem 
1. 466 303 151 12 19 

2. 464 275 181 8 7 
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Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2020/2021 

 

počet 

přihlášených 

v 1. kole  - 

priorita 1. 

konečný počet 

přijatých – kam 

nastoupí 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Gymnázium 8leté 4 2 

Gymnázium 6leté 0 0 

Gymnázium 4leté 2 2 

Odborné podle oboru – 4 roky 

Technické 10 11 

Informační technologie 8 8 

Potravinářství (technologie potravin, analýza potr.) 0 0 

Textilní výroba, oděvnictví a obuvnictví 0 0 

Zdravotnictví, veterinářství 3 2 

Ekonomika, administrativa, právo, právní a veřejnosprávní činnost 9 8 

Zemědělství, ekologie 1 1 

Polygrafie 0 0 

Gastronomie (hotelnictví, turismus, cest. ruch, kuchař, číšník) 4 3 

Obchod, publicistika, knihovnictví 0 0 

Osobní a provozní služby (optik, masér, kosmetička) 0 0 

Pedagogika, sociální péče 3 3 

Umění 2 2 

Ostatní (doprava a spoje, interdiscipl. obory, …) 0 0 

Konzervatoře 0 0 

Střední vzdělání s výučním listem – 2 a 3 roky 

Technické 7 7 

Potravinářské (řezník, pekař, cukrář, potr. výroba) 1 1 

Textilní výroba, oděvnictví a obuvnictví 0 0 

Polygrafie (knihař, tiskař, tiskařské práce) 0 0 

Zemědělství (zahradník, zemědělec, opravářské práce) 0 0 

Zdravotnictví (ošetřovatel) 0 0 

Gastronomie (kuchař, číšník) 3 3 

Obchod (prodavač, aranžér) 0 1 

Osobní a provozní služby (kadeřník, masér) 1 1 

Pedagogika, sociální péče (pečovatelské služby) 0 0 

Střední vzdělání bez maturity a bez výučního listu – 2 roky 

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 
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Ostatní (praktická škola jednoletá, dvouletá) 0 0 

Počet žáků dále nepokračujících ve studiu 0 0 

Součet 58 56 

 

 

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 Správa databáze žáků s výchovnými a výukovými problémy, tvorba přehledů pro učitele a vedení 

školy (průběžně) 

o Speciální pedagogická intervence a předmět speciální pedagogické péče u žáků se SVP během 

prezenční i distanční výuky  

o Během distanční výuky byla vyučujícími poskytována metodická pomoc vybraným žákům  

s výukovými problémy formou individuálních konzultací  

o Výchovné komise s žáky a jejich rodiči 

o Konzultace problémů s učiteli, zákonnými zástupci, OSPOD v Třinci a  Policii ČR 

o Konzultace IVP s učiteli a rodiči, s PPP Třinec, Český Těšín, SPC Ostrava, Opava, Frýdek-Místek  

o Zajišťování podkladů pro vyšetření v PPP a SPC, konzultace se  speciálním pedagogem 

o Příprava besed pro žáky v rámci prevence rizikového chování, adaptační kurzy pro 6. třídy  

o Beseda pro rodiče žáků 1. tříd se speciálními pedagogy Mgr. Beatou Duspivou a Mgr. Ninou 

Cimbolincovou  – Psychohygiena žáka 1. třídy 
 

Volba povolání 

o Začlenění předmětu volba povolání do hodin Občanské výchovy (7.třída) a  Pracovních činností 

(8. a 9. třída), desková hra „Vzhůru do světa povolání!“ 

o Profesní šetření žáků 9. tříd ve spolupráci s PPP v Třinci 

o Poskytnutí veškerých dostupných informací k dané problematice žákům i jejich zákonným 

zástupcům  - poradenské rozhovory s VP (během distanční výuky online),  webové stránky SŠ, 

webové aplikace – Můj život po škole, Kam po devítce, absolvent.cz, profitesty 

o Burzaškol.Online -  od 7.12. - 14. 12. 2020 měli žáci devátých ročníků možnost se připojit přímo 

do Teamsů/Meetsů středních škol a učilišť po celé republice a mohli si mezi nimi vybírat svoji 

budoucí střední školu 

o Online Dny otevřených dveří SŠ a OU – předání informací 

o Atlas školství o nabídce studia nejen v Moravskoslezském kraji, pomoc při orientaci v ní 

o Vyplňování přihlášek k dalšímu studiu, pomoc  při odvolání proti nepřijetí 

o Vedení dokumentace spojené s volbou povolání 

o Individuální práce s jednotlivými žáky, konzultace s rodiči 
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Pochvaly a ocenění 

Kdo udělil Pololetí Počet Důvod 

Pochvala ředitele školy 

1. 0 reprezentace školy v mezinárodních 

a celorepublikových soutěžích, 

 za organizaci a realizaci akcí pro mladší žáky 

školy 

2. 1 

Pochvala třídního 

učitele 

1. 67 reprezentace školy na veřejnosti 

příkladná práce pro třídu 

za píli, aktivitu ve vyučování a vzornou 

přípravu na vyučování 

2. 151 

 

 

Důtky a napomenutí 

Kdo udělil a typ 

opatření 
Pololetí Počet Důvod 

Důtka ředitele školy 

1. 10 neomluvené hodiny 

nevhodné chování 

porušování školního řádu 
2. 10 

Důtka třídního učitele 

1. 8 zapomínání pomůcek, domácích úkolů 

špatná pracovní morálka 

nekázeň 
2. 28 

Napomenutí třídního 

učitele 

1. 14 zapomínání pomůcek, domácích úkolů 

špatná pracovní morálka 2. 35 

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 

 Počet % ze všech žáků školy 

2- uspokojivé 2 0,431 

3- neuspokojivé 5 1,078 

 

 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2020/2021 

 Počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 568 4,457 

2. pololetí 762 6,325 

za školní rok 1330 5,365 

Komentář:  

Většina neomluvených hodin vznikla během distančního vzdělávání, kdy se žáci nepřipojovali na online 

hodiny. Žákům, kteří neměli technické vybavení, byly zapůjčeny notebooky a tablety. I přesto někteří 
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z nich se výuky neúčastnili, což bylo postupně řešeno se zákonnými zástupci a v některých případech 

i za spolupráce OSPODu. 

Žáci, kteří neměli možnost připojení k online hodinám nebo se soustavně nepřipojovali, docházeli do školy 

na individuální konzultace. Ve škole se jim věnovali učitelé, asistenti pedagoga a vychovatelé. Žáků, kterým 

byla poskytnuta individuální podpora během distančního vzdělávání, bylo 51 napříč všemi ročníky. 

 

ÚDAJE O  ŽÁCÍCH  SE  SP ECIÁLNÍMI  VZDĚLÁVACÍMI  

POTŘEBAMI  ( SVP )  

Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2020/2021 

Druh postižení Ročník Počet žáků 

mentální 6. 2 

sluchové 9. 1 

zrakové x 0 

s vadami řeči 1. – 9. 2 

tělesné 1. 1 

více vad x 0 

s vývojovými poruchami učení 2. - 8. 9 

s vývojovými poruchami chování x 0 

autismus x x 

 

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  RIZ IKOVÉHO 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. Kristýně Babincové Jurkové. Nedílnou součástí 

preventivního programu školy je Program proti šikanování a kyberšikaně. Informace o preventivní práci 

školy vkládáme do online Systému výkaznictví. 
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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, 16. ročník, byl 

věnován médiím v totalitní společnosti a tomu, jakým způsobem vládnoucí režim u nás využíval sdělovací 

prostředky. Plakátová výzdoba „Jménem republiky a jejího lidu!“ ukázala úlohu médií v politickém procesu 

s Miladou Horákovou.  

Spolupracujeme s Kvalifikační a personální agenturou agenturou KaPA, o. p. s. V rámci této spolupráce 

proběhly ve škole programy Prevence závislostí na sociálních sítích, Šikana a kyberšikana a program 

výchovy k finanční gramotnosti S dluhy nejsou žerty.  

Sexting v pátých třídách proběhl s lektorem e-bezpečí. 

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.   

Zážitkový program s nácvikem a tréninkem dovedností Člověk má práva a povinnosti byl realizován 

v devátých třídách. Jde se o projekt České advokátní komory Advokáti do škol.  

Naše „devítky jsme vypustili do světa“ interaktivní přednáškou Sex, AIDS a vztahy (ACET v ČR). 

Další aktivity, které jsou každoročně součástí našeho preventivního programu školy, jsme bohužel 

z důvodu plošného uzavření škol nestihli uskutečnit. Jde zejména o Den proti drogám s kuřáckým 

řetězem. 

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. 

Jedna žákyně devátého ročníku je členkou Mládežnické rady v Třinci. 

 

VÝSLEDKY  PREVENCE  RI ZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  

Uplynulý školní rok 2020/2021 byl výjimečný, zkrácený, a přesto škola projednávala 42 výchovných 

případů. Policii ČR byl postoupen k řešení jeden případ. Ve dvou případech, kdy se řešila neomluvená 

absence a zanedbávání rodičovských povinností,  byl ve výchovné komisi přítomen kurátor. 

Výchovná komise řešila ubližování mezi dětmi, neomluvenou absenci, skryté záškoláctví, zhoršení 

prospěchu, šikanu, nerespektování autority učitele, zanedbávání rodičovských povinností, vztahy ve třídě, 

fyzické napadení spolužáka, vulgaritu, kouření v prostorách školy a špatnou pracovní morálku během 

distanční výuky.  

 

  



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

 

 

15 

 

ÚDAJE O  DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH  

PRACOVNÍKŮ  A OSTATNÍ CH  PRACOVNÍKŮ  ŠKOLY  –   

Druh semináře - kurzu 
Počet 

zúčastněných 
Finanční náklady 

Rozvoj grafomotorických a vizuomotorickcýh dovedností 2 2 860 Kč 

Neomluvená absence dětí školou povinných v ORP Třinec 1 0 Kč 

Polytechnická výchova pro nejmenší: Zvuk a jednoduché 

hudební nástroje 
2 3 740 Kč 

Polytechnická výchova v ŠD 6 0 Kč 

Kulatý stůl na téma: Pozitivní příklady inspirují aneb jak 

porozumět autismu 
3 0 Kč 

Inspirativní setkání v Hrádečku 2 0 Kč 

Metodický seminář eTwining (webinář) 11 0 Kč 

Polytechnická výchova v MŠ 3 0 Kč 

Jak správně vést třídní knihu v kontextu 

epidemiologických opatření (webinář) 
1 990 Kč 

On-line výuka v Teams (webinář) 1 0 Kč 

Jak zavést on-line výuku a nezbláznit se? Jak pracovat 

s žáky a rodiči? (webinář) 
1 0 Kč 

Formativní hodnocení: Úvod a praktické ukázky 

(webinář) 
1 0 Kč 

Jak opravovat sešity v Teams? (webinář) 2 0 Kč 

MS Forms – 1. a 2. část (webinář) 10 0 Kč 

Setkání „pedagogů a asistentů pedagoga“ (webinář)  1 0 Kč 

Jazykové hry ke zpestření hodin českého jazyka  

(webinář) 
1 0 Kč 

Matematická gramotnost – zdroje (webinář) 1 0 Kč 

MS Teams a jejich praktické využití v on-line výuce 

cizích jazyků (webinář) 
1 0 Kč 

Whiteboard školní on-line tabule v praxi (Učíme 

nanečisto) (webinář) 
2 0 Kč 

12 aktivizačních metod (webinář) 2 0 Kč 

Jak na tvorbu zábavných on-line cvičení (webinář) 1 0 Kč 

Zvládání emocí aneb jak na zlobivé dítě (webinář) 1 0 Kč 

Vysvědčení levou zadní 1 0 Kč 

Jak na formativní hodnocení pro pedagogy 1. stupně 1 0 Kč 

Únikové hry v MS Teams (webinář) 1 0 Kč 

Principy formativního hodnocení (webinář) 1 0 Kč 

Kulatý stůl na téma: Žák s mentálním postižením 

v poradenském systém (webinář) 
4 0 Kč 

Cesta správného nastavení hlasu (webinář) 1 0 Kč 
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Efektivní učení, aneb jak naučit dítě „učit se“? 

(webinář) 
1 0 Kč 

Matematická gramotnost žáků on-line v Teams a 

pracujeme se zpětnou vazbou ve Forms 
1 0 Kč 

Jak zaujmout žáky (nejen) při on-line výuce (webinář) 1 0 Kč 

Dyslexie – praktické rady a náměty pro pedagogy 1 0 Kč 

Arteterapie při práci s dětmi (webinář) 1 0 Kč 

Techniky pro rozvoj emocí, sociálních a komunikačních 

dovedností (webinář) 
1 305 Kč 

Lhaní a sprostá slova u dětí a adolescentů (webinář) 1 0 Kč 

Relaxace při práci s dětmi – Jak ji využít ve školním 

prostředí? (webinář) 
1 295 Kč 

Webinář k databázi Mobility TOOL+ pro partnerské 

školy zapojené do projektu Partnerství škol (KA229) 

schválených ve Výzvě 2020 v rámci Klíčové akce 2 

programu ERASMUS+ 

1 0 Kč 

Ochutnávka z programu RWCT (Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení) 
1 0 Kč 

Jak řešit konfliktní situace mezi dětmi 1 295 Kč 

Praktické tipy na distanční výuku cizích jazyků (webinář) 4 0 Kč 

Dítě v normě a mimo normu (webinář) 2 0 Kč 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro pokročilé 1 0 Kč 

Digitální technologie ve výuce cizích jazyků 2 0 Kč 

Jak a co plánovat v MŠ 5 0 Kč 

Dílny čtení on-line (webinář) 1 0 Kč 

Portfolio dítěte prakticky a smysluplně (webinář) 4 3 880 Kč 

Krajský workshop ICT Nová informatika – Revize RVP 

ZV - Práce s daty a Informatika 
1 0 Kč 

Jak zajímavě přiblížit žákům přírodu Těšínského Slezska 

(metodické setkání s publikací) (webinář) 
1 0 Kč 

Informace ke změnám v RVP ZV od 1.9.2021 1 690 Kč 

Zpětná vazba a její místo ve výchovně – vzdělávacím 

procesu  
1 0 Kč 

Žák s ADHD na základní škole – především prakticky 1 0 Kč 

ADHD – neklidné dítě, metody práce nejen pro pedagogy 1 0 Kč 

Vedení obtížného rozhovoru 3  

Distanční vzděláváni v MŠ 1 670 Kč 

Vzdělávání na dálku – MS Teams a praktické návody, 

postupy, aplikace pro učitele (webinář) 
2 0 Kč 

Asistent pedagoga a jeho postavení ve vzdělávacím 

procesu (webinář) 
1 990 Kč 

Profesní rozvoj pedagoga MŠ (webinář) 1 1 350 Kč 
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Předcházíme vývojovým poruchám v MŠ 1 890 Kč 

Polytechnická výchova v MŠ, Rozvoj prostorové 

představivosti (webinář) 
1 1 920 Kč 

Jak na čtení s nečtenáři (webinář) 3 0 Kč 

Jak pomoci dětem poprat se se stresem 1 0 Kč 

Objevujeme tajemství přírody (webinář) 1 0 Kč 

Aby byl přechod z MŠ do ZŠ plynulý (webinář) 1 0 Kč 

AP a jeho postavení ve vzdělávacím procesu (webinář) 1 990 Kč 

Školní stravování – financování a právní předpisy 

(webinář) 
1 850 Kč 

Ilustrace práce ve školách (webinář) 2 0 Kč 

Konzultace pro žadatele k Výzvám Šablony III – MŠ, ZŠ 

(on-line) 
1 0 Kč 

Distanční vzdělávání v MŠ (webinář) 1 670 Kč 

Požadavky na skladbu jídelníčku ŠJ (webinář) 1 850 Kč 

Informace ke změně v RVP ZV od 1. 9. 2021 (webinář) 1 690 Kč 

Workshop ICT Nová Informatika – Revize RVP ZV – 

Základy algoritmizace a programování 
1 0 Kč 

Jak na nový RVP ZV ve škole (webinář) 2 0 Kč 

Webinář DemoDays 2021 1 0 Kč 

Předcházíme vývojovým poruchám chování (ADHD) v MŠ 

(‚webinář) 
1 890 Kč 

Vedení obtížného rozhovoru (webinář) 3 0 Kč 

Zařazování do spotřebního koše (webinář) 1 850 Kč 

Využití prvků sexuální výchovy v MŠ (webinář) 1 0 Kč 

Efektivní komunikace s rodiči (webinář) 1 1270 Kč 

Ilustrace práce ve škole (webinář) 2 0 Kč 

Reakce žáků a pedagogů v konfliktních situacích 

(webinář) 
1 1150 Kč 

Hygiena a stravování v MŠ – kontrolní činnost ČŠI a 

KHS 
2 670 Kč 

Revize RVP ZV – Konzultant revizí 1 0 Kč 

Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností 

(webinář)  
2 0 Kč 

Oblastní workshop PV Zdravotní tělesná výchova v MŠ 1 0 Kč 

e-learningový kurz Bezpečně v kyberprostoru 1 0 Kč 

  0 Kč 

Klassnyje druzja a základy mCourser 1 0 Kč 

Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol a školských 

zařízení 
sborovna  7800 Kč 

Rizika ve virtuální komunikaci sborovna 17000 Kč 



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

 

 

18 

 

Proč se tak chová? Jak pracovat s dětmi, které se 

chovají divně.  
sborovna  2480 Kč 

 

Vzdělávání ostatních pracovníků 

Druh semináře - kurzu 
Počet 

zúčastněných 
Finanční náklady 

Zákoník práce ve školské praxi v souvislostech ukončení 

a zahájení školního roku 
1 1200 Kč 

Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol a 

školských zařízení (webinář) 
1 1200 Kč 

Financování školství aktuálně (webinář) 1 1050 Kč 

 

Přehled vzdělávání ředitele školy 

Název kurzu - semináře Termín 

Legislativní novinky školního roku 2020/2021 (webinář) 6. 11. 2020 

Pracovněprávní otázky a legislativní novinky s dopadem na školství 

(webinář) 
19. 2. 2021 

Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2021 (webinář) 10. 3. 2021 

Webinář k dotačním příležitostem 18. 3. 2021 

Financování pedagogické intervence a její správné vykazování v P1c-01 

(webinář) 
24. 3. 2021 

Alternativní zdroje jako možný zdroj financování (webinář) 19. 4. 2021 

Jak na nový RVP ZV ve škole (webinář) 22. 4. 2021 

Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol a školských zařízení 

(webinář) 
26. 8. 2021 
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SOUTĚŽE  A  PŘEHLÍDKY  –  POČTY  ZÚČASTNĚNÝCH  ŽÁKŮ  

VE  ŠKOLNÍM ROCE  2020 /2021  

 Počty účastníků 

Název soutěže, přehlídky Školní kolo 
Obvodní/Okresní 

kolo 
Oblastní kolo Ústřední kolo 

Matematická olympiáda x x x x 

Pythagoriáda x x x x 

Soutěže v ČJ x x x x 

Výtvarné soutěže 74 9 x 8 

Hudební soutěže x x x x 

Zeměpisná olympiáda x x x x 

Cizí jazyky Aj, Nj x x x x 

SUDOKU x x x x 

Sportovní soutěže x x x x 

Astronomická olympiáda x x x x 

Matematika hrou x 6 x x 

Matematický klokan x x x x 

Přírodovědný klokan x x x x 

reprezentanti ČR   x x x x 

Dopravní výchova x 8 x x 

Zdravověda x 5 x x 

 

Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků 

z důvodů pandemie koronaviru a doporučení MŠMT nemíchat kolektivy dětí, byly hromadné akce 

nahrazeny individuálními akcemi v jednotlivých třídách 

P R Á VN Í  G R AMOTNOST  

o přednáška „Advokáti do škol“ pro žáky 9. ročníku, kdy žáci byli seznámeni se základní právní 

gramotností 

 

DO P RA VN Í  H Ř I Š T Ě  

o Pro žáky 1. stupně každoročně zajišťujeme výuku dopravní výchovy formou zážitkového učení. 

Během dvou dnů 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. 
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L E GO  SOUT ĚŽ  

o Ve spolupráci s MAP Třinec pedagogové naší školy vymysleli soutěž pro žáky z ORP Třinec ve 

stavění našeho města nebo třinecké stavby z lego kostek 

 

 

 

A K T I V I T Y  5 . A  

o Návštěva Muzea města Třince a TŽ 

Po návratu k běžné výuce, i když za protiepidemických opatření, jsme se vydali do Muzea 

na výstavu k 90. výročí povýšení Třince na město. 

 
o Soutěž Zachraň mě!   

V červnu školního roku 2020/2021 proběhla online soutěž pátých ročníků „Zachraň mě!“, která se 

zaměřila na znalosti žáků v oblasti ochrany zdraví a prevence. Soutěž byla velmi zajímavá, děti 
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bavila, protože současně soupeřili s dětmi z jiných škol, soutěžili každý sám za sebe, ale také jako 

tým.  

 
 

ZÍSKALI JSME KRÁSNÉ UMÍSTĚNÍ A TAKÉ ODMĚNU! 

 
 

V závěru školního roku společnost Medica přijela za dětmi se zážitkovým programem, který jim 

přinesl nejen opakování zásad první pomoci, ale také praktické ukázky resuscitace a masáže srdce, 

polohování pacienta, nebo zkoušku mobility v gerontoobleku. Velmi zajímavý a poutavý program. 

 
 

 

o Výstava o zvířatech v Muzeu města Třince a  TŽ 

Na podzim jsme stihli návštěvu výstavy o zvířatech, která byla velmi zajímavá a interaktivní. 

Získali jsme nejen nové poznatky ze světa zvířat, ale také jsme si mohli některé ze zvířecích 

dovedností vyzkoušet. 
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A K T I V I T Y  T Ř Í D Y  3 . C   

o Třída 3. C se 16. září vydala do Muzea města Třince a Třineckých železáren, aby si zpestřila výuku 

prvouky. Cílem bylo dozvědět se o historii i současnosti našeho města. Žáky velmi zaujaly modely 

města i třineckých železáren, pozorně naslouchali a nové poznatky využili v závěrečném kvízu. 

Za ten je čekala sladká odměna. 

 

    
 

 

o V úterý, 8. října, navštívila třída 3. C Magistrát města Třince. Zde strávila velmi zajímavé 

dopoledne. Přivítala je paní magistra Šárka Szlaurová, která děti provázela po celou dobu 

návštěvy. První zastavení bylo v obřadní síni, kde se děti seznámily s prací matrikářů. Měly 

možnost nahlédnout do tamních knih, najít zápis o svém narození. Překvapením byla návštěva u paní 

primátorky RNDr. Věry Palkovské. Slyšely, co vše je náplní její práce, viděly mnohá ocenění 

a mohly se zeptat na to, co je zajímalo. Další zastavení bylo u náměstka primátorky pana Radima 

Kozlovského. I tady se dozvěděly mnoho nového. Na závěr se zastavily na Odboru školství 

a tělovýchovy a viděly některé kroniky našeho města. Mimo jiné i vlastnoruční zápis našeho 

prvního Československého prezidenta pana T.G.Masaryka při jeho návštěvě Třince v roce 1930. 

Celá návštěva probíhala ve velmi přátelském duchu. Děti velmi pěkně reprezentovaly naší školu. 
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o K tématu učiva o našem městě, žáci v říjnu navštívili také naší třineckou knihovnu, kde si ověřili 

své znalosti při výukovém programu Poznej svou rodnou hroudu. 

o Při krátkém otevření škol v prosinci 2020, jsme si zpestřili s žáky adventní dny návštěvou muzea. 

Děti si zde prohlédly výstavu výtvarných děl umělců z našeho kraje. Velice je zaujala expozice 

betlémů. Společně si povídali s pracovnicí muzea o vánočních tradicích a také si každé z dětí 

vyrobilo vánoční taštičku a přáníčko.  

 

 
 

 

o Spolupráce s pracovníky třinecké knihovny pokračovala i v době distanční výuky, kdy jsem je 

pozvala do hodin literatury. Děti si povídaly o poezii, seznámily se mnohými tituly a také si 

vyzkoušely napsat vlastní báseň. 
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o Druhá lekce byla zaměřená na přírodu. Děti si povídaly o velrybách. Opět se dozvěděly mnoho 

nového. 

 

o V jarních měsících, jsme trávili čas sportovními aktivitami venku.  K nim patřily vycházky 

na dětská hřiště v nedalekém okolí školy. Jedno dopoledne si žáci užili v areálu Minigolfu v Třinci. 

Zde si vyzkoušeli samotnou hru, Svou obratnost prokázali v lanovém centru a také si prohlédli 

místní voliéry s ptactvem. 

 

 

 
 

 

o  V závěru školního roku jsme znovu se 3. C navštívili Muzeum města Třince a Třineckých železáren. 

Tentokrát bylo cílem zhlédnutí Výstavy k výročí 90. let založení našeho města. Jak dávali žáci 

pozor, si ověřili v závěrečném kvízu. 

                    

 

A K T I V I T Y  T Ř Í D Y  4 . B  

o Úklid okolí školy v rámci Dne Země.  
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o Zasazení ořešáku.  

o Školní výlet: Maugliho stezka v Bohumíně  

 

  

 

 

S EN IOR  DOMY  POHODA  V  Č ES K ÉM  T Ě Š ÍNĚ  

o Žáci 1. stupně naší školy se rozhodli, že v předvánočním čase udělají dobrý skutek. Vyrobili 

vánoční přáníčka, kterými chtěli potěšit seniory z domova důchodců Senior domy Pohoda v Českém 

Těšíně.  Přáním našich dětí bylo, aby všichni senioři v nelehké covidové době prožili pokojné 

a šťastné Vánoce.     
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V Ý L ET  7 .  C  NA  JAHODN OU  

o Tento školní rok byl pro nás  všechny jiný, podivný, s velkými neznámými pojmy, stavy, situacemi, 

online výukou, několik měsíců zavřenou školou. V online hodinách byla jiná atmosféra, nálada. Po 

návratu do školy  museli jsme se naučit žít s rouškami, s pachem desinfekce, s hygienickými 

nařízeními a různými omezeními. A tak dne 26. 5. 2021  jsme v rámci rodinné výchovy „ulili“ 

z ostatních hodin, vše odložili a vydali se  s třídní paní učitelkou a v doprovodu paní učitelky 

Eminové vyučující rodinnou výchovu u nás ve třídě - na vrchol Jahodná. Naším cílem bylo 

obnovit  vztahy ve třídě, zlepšit spolupráci, naučit se nově respektovat odlišnosti jednotlivých 

spolužáků a přijímání jich takových, jací jsou. A také nám šlo o  to, abychom posílili své 

sebevědomí. Po cestě jsme se oslovovali jménem, a jelikož jsme odložili masky, tak chvíli jsme se 

na sebe dívali a uvědomovali si, co je na tom druhém sympatické, zajímavé, co se  na něm líbí. Pak 

jsme pokračovali v chůzi. Na jednou ze zastávek jsme zahráli pavučinu. Naše Pavučina se stala 

symbolem pospolitosti. Každý držel pevně konec příze a klubíčko se přehazovalo a posílá stále dál, 

až se všechny stali součástí pomalu vznikající pavučiny. Po zapojení všech se pavučina zase 

rozpletla. Na vrcholu Jahodné jsme zahráli bláznivé závody, soutěže všestrannosti a hry bez 

hranic. 

 

 

❮ 
V Ý L ET  9 . B  DO  P R AH Y  

o Dne 16. 6. 2021 jsme se vydali na výlet do našeho hlavního města. Čtyřhodinová cesta vlakem 

utekla díky vydatným svačinkám a wifi signálu rychle. V Praze jsme se svezli metrem a prošli se 

starobylými uličkami. Navštívili Pražský hrad, kde byl v katedrále příjemný chládek. Na Petříně 

se většina vydrápala i na rozhlednu. Přes Karlův most, Staroměstské náměstí s orlojem jsme došli 

na Václavské náměstí, kde se každý těšil na rozchod a návštěvu fastfoodů k doplnění zásob na 

zpáteční cestu. I přes 30°C vedra a zpoždění zpátečního vlaku, jsme si výlet užili a určitě nám 

dlouho zůstane ve vzpomínkách. 

 

 

https://jmzstrinec.cz/clanky/167/dok1572/vylet-7.c-na-jahodnou
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❮ 

JAHODNÁ  2 0 2 1  

 

o Dne 26. 5. 2021 měli žáci  9. B  čtyřhodinovou výuku přírodopisu v přírodě. Pěšky se vydali 

do  DOLNÍ LÍŠTNÉ na vrchol Jahodná. Úkolem bylo zjistit zajímavé informace o problematice 

ochrany přírody, o přírodním bohatství této oblasti a stavu životního prostředí. Celou dobu byla 

atmosféra vedena v dobré náladě, uvolnění a legraci, žáci byli pozorní a soustředění. I když ke 

konci už byla vidět únava, celková  výuka v přírodě byla efektivně využita. Po dlouhém období 

distanční výuky to byl také prospěšný adaptační prvek. Spolupráce žáků, třídního učitele Jarmily 

Glosové a vyučujícího byla výborná. 

 

 

 

❮ 

L A S K A VOST  P L OD Í  L A S K AVOST  3 . A  

o „Laskavost často vnímáme jako vlastnost, která pomáhá druhým. Ve skutečnosti je ale nejvíce 

prospěšná nám samotným. Proto buďme vstřícní nejen ke svému okolí, ale také sami k sobě. 

Můžete tak potěšit ostatní a svému životu dodat smysl.“  

A to ví žáci 3. A z JMZŠ a proto se pravidelně přihlašují do projektu Laskavost, který vrcholí 

laskavým dnem 13. listopadu. Školní rok 2020/2021 nám zabránil konat laskavé skutky osobně. 

Děti ze 3. A však nelenily a natočily krátká videa, která spojila v jednu velkou, úsměvnou laskavost. 

Paní učitelka Lada Michaliková pak video rozeslala do všech koutů a zapříčinila tak ne jeden úsměv 

na rtech.  

https://jmzstrinec.cz/clanky/167/dok1573/vylet-9.b-do-prahy
https://jmzstrinec.cz/clanky/167/dok1573/vylet-9.b-do-prahy
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 Laskavost nic nestojí, vrací se nám jako bumerang a prodlužujeme nám život.  

Odkaz na video: https://youtu.be/RwjRIjkEELo  

❮  

 

T Ř E ŤÁ C I  V  MUZ EU  

o 3. A, 3. B a 3. C nahlédli do příběhu jednoho města. Je to již 90 let od povýšení Třince z obce na 

město. Expozice, kterou měli možnost zhlédnout, zachycuje reálný život v Třinci od 30. let až po 

80. léta 20. století. Tato výstava vyvolala v dětech řadu vzpomínek, hlavně na babičky či 

prababičky. Ke konci své zážitky a vědomosti využili v soutěži a v dílně tvoření. Návštěva muzea 

se jim velmi líbila. 

 

 

MUZ EUM  3 .  B  

o Žáci 3. B se naladili do vánoční atmosféry návštěvou Muzea Třineckých železáren v Třinci, které 

bylo znova otevřené svým návštěvníkům. Centrem pozornosti se stal pohádkový betlém Václava 

Vaňky inspirovaný dílem Jiřího Trnky a jeho Broučky. Nechybělo ani vánoční tvoření, na které se 

děti velmi těšily. S sebou si odnesli spoustu vánočních výrobků, jimiž mohou obdarovat své blízké.  

 

https://youtu.be/RwjRIjkEELo?fbclid=IwAR1EbK32vMrmpfy_6Cn8Hd3hEBQy2qza6bKcW3DPr7BkYr5Fc7XbC86ukzs
https://jmzstrinec.cz/clanky/167/dok1573/vylet-9.b-do-prahy
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BA R E VNÉ  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 ponožkový. 

 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

SOUT Ě Ž E  

V letošním roce jsme se účastnili pouze výtvarných soutěží.                            

V Ý T VA RNÁ  SOUTĚ Ž :  O B R Á Z E K ,  K T E R Ý  UD Ě LÁ  R A DOST  HNED  D VA K RÁT  

o     Také v  tomto školním roce se naše škola zúčastnila výtvarné soutěže, kterou pořádá nadace 

Fond ohrožených dětí pod názvem: Obrázek, který udělá radost hned dvakrát. Tato nadace 

pomáhá již 30 let týraným, zanedbávaným a ohroženým dětem. Z dětských prací z celé České 

republiky vybírají nejzdařilejší obrázky do nadačního kalendáře. Penízky z prodeje kalendáře jsou 

věnovány na pomoc opuštěným dětem. Z naší školy byly vybrány ve velké konkurenci obrázky 

Ondřeje Chlebka ze současné 3. B třídy a Kateřiny Liberdové za současné 2. A třídy.  

 

V Ý T VA RNÁ  SOUTĚ Ž :  JA K  Š E L  Č A S  

o V tomto školním roce oslavilo naše město Třinec 90 let od svého založení. Při této příležitosti 

vyhlásil Dům dětí a mládeže v Třinci výtvarnou soutěž pod názvem:  Jak šel čas, které se také 

úspěšně zúčastnili  žáci naší školy. Oceněny byly děti ze současné 3. B třídy Filip Byrtus, Ondřej 
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Chlebek, Misheel Enkhbat a Anna Jánošíková, kteří nakreslili kostelík v Gutech, který byl letos 

slavnostně otevřen.  

 

 

V Ý T VA RNÁ  SOUTĚ Ž  PO ŘÁ DANÁ  V  B Ř E ZNU  DDM  V  T Ř INC I  NA  T ÉMA  

„ K A RNE VA L “ .    

o Oceněné děti: 

1. B Sofie Poloková a Agáta Szurmanová 

2. A Hana Orszuliková, Ondřej Cieslar, Anna Lysková, Veronika Lysková, Karolína Niemczyková 

a Tereza Szkanderová  

2. B Emily Buchová 

 

 

P RO  Ž Á K Y  

o Jak správně pečovat o zuby – metodika a prevence zdravých zubů pro 1. třídy 

o Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku v okolí školy 

o Pasování prvňáčků na čtenáře  

o projekt eTwinning v anglickém jazyce zaměřený na efektivní výuku cizích jazyků 

o knihovnické lekce Městské knihovny   

 

 

  



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

 

 

31 

 

Aktivity školní družiny 

Během školního roku jsme s dětmi plnili úkoly dle ŠVP pro zájmové vzdělávání a podle vypracování 

měsíčního plánu 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 

didaktických her a přípravou na vyučování. Opakovali jsme zásady bezpečnosti a věnovali se žákům 

zabezpečit zájmové, odpočinkové a rekreační činnosti. Vhodné střídání činností přispívá k odstranění 

únavy z předchozí školní výuky. Rovněž se věnujeme výtvarným, pracovním, přírodovědným, 

společenskovědním či sportovním činnostem, podle zájmu dětí a podle plánu ŠD. 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. Našim cílem bylo také 

upevňovat pozitivní vztah a spolupráci rodičů se školní družinou. 

K plnění zájmových činností jsme využívali počítačovou učebnu, učebnu s interaktivní tabulí, cvičnou 

kuchyňku, tělocvičnu a školní knihovnu. 

V průběhu roku jsme školní družinu vybavili novými hračkami, hrami, knihami, výtvarnými potřebami 

a sportovním náčiním. 

Zaměřili jsme se hlavně na častý pobyt venku na hřišti, které je vybaveno prolézačkami, houpačkami, 

pískovištěm, horolezeckou stěnou, kolotočem a lavičkami pro odpočinek. Pro sportovní účely máme 

k dispozici fotbalové a hokejbalové hřiště. I zde jsme dbali na plnění cílů pro dané vzdělávání 

a na bezpečnost dětí. Také proběhla rekonstrukce multifunkčního hřiště a doskočiště do písku, těšíme 

se, až ho na podzim budeme moci plně využívat. 

O veškerých aktivitách, které probíhaly v naší školní družině, jsme informovali rodiče na internetových 

stránkách školy. Všechny plánované akce a hlavní cíle školní družiny byly splněny. Vychovatelky 

spolupracují s učitelkami 1. stupně a předávají potřebné informace rodičům. Cílem je úzké propojení 

rodiny a školy v zájmu komplexního rozvoje dítěte.  

  Z důvodu Covid pandemie byla značnou část školního roku znemožněna prezenční docházka dětí do školní 

družiny. Vychovatelky pro svá jednotlivá oddělení vymýšlely aktivity, do kterých se mohly děti zapojovat. 

Během školního roku jsme se zaměřili na dodržování zvýšené hygieny a častým pobytem venku. 

V odděleních proběhlo spoustu tvořivých dílniček, soutěží a didaktických her. I přes nepřízeň covidové 

situace se nám podařilo dokončit všechny akce a projekty dle plánu školní družiny. 

 

 

Akce a projekty školní družiny 

 

o Přivítání prvňáčků ve školní družině 

o Mezinárodní den míru 

o Podzimní tvoření z přírodních materiálů 

o Mikuláš ve školní družině 

o Svátek Tří králů 
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o Sněhové radovánky 

o Valentýnské tvoření 

o Karneval 

o Zdravý životní styl 

o Bezpečné chování na silnici 

o Den matek 

o Výtvarná soutěž ,,Květinový panáček“ 

o Den rodiny 

o Bylinkové poznávání 

o Den dětí 

o Soutěž ,,Superfarmář “ 

 

 Přivítání prvňáčků ve školní družině 

Září patřilo ve školní družině k seznamování a poznávání nových kamarádů. Jelikož nám přálo hezké počasí, 

mohli jsme být na školním hřišti. Školní hřiště s průlezkami je téměř každé odpoledne plné dětí. Děti se 

na školní hřiště těší, protože je tady krásné místo ke hraní, povídání, sportování, a hlavně ke kamarádství.   

Přejeme novým školákům, aby se jim v naší školní družině moc líbilo. 

 

 

 

 

 Mezinárodní den míru 

 

Mezinárodní den míru, který připadá na 21. září, si děti připomněly i ve školní družině. Tento den se slaví 

po celém světě a je zasazeno několik set nových stromů v rámci „Strom pro mír". Naše děti strom 

nezasadily, ale nakreslily a vyrobily plakáty k tomuto tématu, aby symbolizovaly naději na život 

v míru.  A proto jsme šťastní, že si můžeme hrát v klidu, míru a   pokoji. 
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 Podzimní tvoření z přírodních materiálů 

 

Nádherné barvy, které jsou v přírodě právě v tomto období, se nám staly inspirací ke kreativnímu 

tvoření. Děti pracovaly individuálně i ve skupinách a tvořily pěkné výrobky z přírodnin, které nasbíraly, 

a moc se jim dařilo. 
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 Mikuláš ve školní družině 

Letos sice za hygienických opatření, ale přesto v pátek 4. prosince Mikuláš přišel. Tentokrát nechodil 

za dětmi do školní družiny, ale poslal dětem sladkou nadílku, s které děti měly radost. Připravili jsme si 

také mikulášskou besídku, ve které jsme tvořili výrobky s vánoční tématikou, poslouchali koledy, a nakonec 

promítli film s vánočním příběhem. 

 

 

 

 Svátek Tří králů 

Ve středu 6. 1. 2021 si děti z 1. a 2. třídy připomněly svátek Tří králů, seznámily se s příběhem a poselstvím 

tří mudrců. Nechybělo ani kreslení a vyrábění královské koruny. Dětem se koruny moc povedly a přejeme 

Vám všem štěstí, zdraví, dlouhá léta v novém roce 2021.  

  

 

 

 Sněhové radovánky 

 

Sněhová peřina zakryla zem a dětem tak připravila očekávané zimní veselí. Sníh se stal vhodným stavebním 

materiálem dětem na školním hřišti. Fantazie stavitelů pracovala na plné obrátky, a tím vznikly menší a 

větší sněhuláci, stavby menších i větších rozměrů. Zábavu s kamarády na sněhu nic nenahradí, a tak 

doufáme, že si snad zimy ještě užijeme. 
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 Valentýnské tvoření 

 

Svátek svatého Valentýna jsme si připomenuli valentýnským tvořením. Pro lidi, které máme rádi, jsme 

vyrobili valentýnská přáníčka ve tvaru srdíček a roztomilých berušek. 

 

            

                                

 

 

 Karneval 

Mezi oblíbené únorové akce školní družiny rozhodně patří karneval. Letos jsme si v jednotlivých 

odděleních uspořádali mini karneval ve svých družinách. Vyrobili jsme si karnevalové masky, oblékli 

do kostýmu, pustili hudbu a show začala. I když letošní karneval nebyl v tělocvičně, a přesto jsme si tento 

čas připomněli a náramně užili. 
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 Zdravý životní styl 

 

První týden v únoru jsme se ve školní družině věnovali zdravé výživě. Seznámili jsme se s pravidly zdravé 

výživy, určovali jsme možné rozdíly ve zdravém a nezdravém stravování, rozeznávali jsme druhy ovoce 

a zeleniny a vysvětlili jsme si důležitost pitného režimu. Děti si vyrobily výživový talíř, vystřihovaly přitom 

různé potraviny z letáků a nalepovaly je. Nakonec sestavily zdravý jídelníček, ve kterém nechyběly ryby, 

maso, ovoce, zelenina a výrobky z mléka. Tento den se dětem moc líbil, připomněly si, jak zdravě jíst 

a co našemu tělu prospívá a jak je důležitá správná životospráva. 

 

 Bezpečné chování na silnici 

 

Duben je měsícem bezpečnosti. Rozhodli jsme se věnovat měsíc duben dopravní výchově, abychom děti 

naučili správnému chování na silnici. Společně jsme si povídali, co dělat v určitých situacích, které nás 
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mohou potkat, a tak předcházeli možným dopravním nehodám. Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla, 

a nakonec jsme namalovali moc hezké obrázky s touto tématikou. 

 

 

 

 

 

 Den matek 

 

Děti ze školní družiny nezapomněly na své maminky a připravily si pro ně ke Dni matek dárečky – přáníčka, 

jako poděkování za jejich lásku, péči, ochotu a trpělivost.  

              

 

 

 

 Výtvarná soutěž Květinový panáček 

 

Žáci 3. ročníku se zúčastnili výtvarné soutěže „Květinový panáček". Výsledky dopadly dobře, děti 

obdržely odměnu a diplom. Gratulujeme a těšíme se na další soutěže. 
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 Den rodiny 

 

Ve školní družině jsme si připomněli Mezinárodní den rodiny, který připadá na 15. května. Děti nakreslily 

obrázky svých rodin a povyprávěly o nich svým spolužákům. 

 

 

 

 

 Den dětí 

V tento den čekalo na děti, a to odpoledne plné zábavy. Děti soutěžily v různých disciplínách (např. skákání 

v pytli, chůze se lžící a vajíčkem, hod na cíl do misky, chůze po kladině, skládání obrázků a jiné). Děti si 

s radostí zasoutěžily, a nakonec dostaly sladké odměny. Den dětí se vydařil. 

 

 

 Bylinkové poznávání 

Dne 21. 6. 2021 jsme měli vyprávění a poznávání o bylinách. Děti byly seznámeny s některými druhy 

bylinek, jako je máta, libeček, rýmovník, kopr… 
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Děti mohly vyzkoušet hmatem a čichem jejich specifickou vůni a inspirovat se k vlastnímu pěstování. 

Nechyběla ani soutěž, ve které si děti vyzkoušely znalosti při určování bylinek a jejich řazení. 

 

 

 Soutěž Superfarmář 

 

Dne 22. 6. 2021 proběhla soutěž ve stolní hře Superfarmář. Této soutěže se zúčastnilo 21 dětí. Hra 

přinášela napětí, ale i dobrou náladu a pohodovou atmosféru. Užili jsme si legraci a nechyběla sladká 

odměna a dáreček. 
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ÚDAJE O  VÝSLEDCÍCH  INSPEKCE  PROVEDENÉ ČŠ I  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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PŘÍ PRAVNÁ TŘÍDA  

 

Školní rok 

2020/2021 

celkový počet 

dětí v PT 
počet tříd 

celkový počet 

dětí na třídu  

celkový počet dětí 

na 1 pracovní úvazek 

učitele 

a b a b a b a b 

třídy normální 15 15 1 1 15 15 15 15 

třídy speciální 

a specializované 
x x x x x x x x 

 

,,a“ – údaj k 1. 9. 2020 

,,b“ – údaj k 30. 6. 2021 

 

     

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 

Přípravná třída je určena pro děti s odkladem školní docházky a pro děti v posledním roce předškolního 

vzdělávání. 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. Veliký důraz během vzdělávacích 

aktivit je kladen na posílení řečových dovedností.  

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 několik představení. Na podzim se vždy jdeme podívat na výstavu drobného 

zvířectva v Třinci. Na jaře proběhla pravidelná akce dopravní hřiště.  

Loňský školní rok byl ztížený epidemiologickou situací, a proto jsme byli ochuzeni o akce na veřejných 

místech města Třinec. Dětem jsme vše nahradily akcemi v prostorách školy a přípravné třídy:  Mikulášská 

nadílka, vánoční pečení s besídkou, masopustní karneval, valentýnské pečení,  čarodějnice, tvoření 

dárečků maminkám a školní výlet. 

Během distančního vzdělávání nelenili ani naši předškoláci. Každý týden obdrželi rodiče dětí úkoly dle 

tématu ŠVP přípravné třídy mailovou cestou a tištěné úkoly si vyzvedávali osobně. Pro zpestření a návod 
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k práci jsme natáčely výukové a motivační videa, či zvukové záznamy (obrázkové čtení, nácvik básniček 

s pohybem, úkoly pro orientaci v čase a prostoru, čtení do ouška na rozvoj sluchové percepce a pozornosti, 

grafomotorická cvičení,…). Tematické úkoly byly rozděleny na práci v sešitech předčtenářských 

a předmatematických dovedností, grafomotorická cvičení, rozvoj rozumových dovedností, návody 

na kreativní a výtvarné tvoření. Pohybové a hudební aktivity podpořené televizním vzdělávacím programem 

Déčko či odkazy na webových stránkách. 

 

 1. akce Výstava drobného zvířectva 

 

V pátek 11. 9. 2020 byly děti přípravné třídy na Výstavě drobného zvířectva v Třinci za tratí. Všechna 

zvířata se dětem líbila, ale největší úspěch měli králíci. Výstavu jsme zakončili cukrovou vatou a do školy 

jsme se vraceli s úsměvem na líci. 

 

 

 

 

 

 

 

 2. akce pečení s Andělem 

 

Děti si konečně užívají času stráveného spolu, po té dlouhé distanční době. Radují se z pečení cukroví, 

vyrábění a ze společných chvil s Andělem, který nás v pátek 4. 12. 2020 navštívil. 
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 3. akce "Čteme si spolu" 

 

V prosinci jsme s přípravnou třídou navštívili knihovnu v Třinci. Děti se seznámily s programem "Čteme si 

spolu", který nás bude provázet celým rokem. Byl to hezký den plný čtení a aktivit, dětem se v knihovně 

moc líbilo. 2. knihovnická lekce proběhla na jaře pod názvem „Pohádkový kolotoč. Poslední knihovna nás 

čekala v červnu s programem „Ó, ó, ó vajíčko.“ 

 

 

 4. akce Pečení valentýnských perníčků 

 

V pátek 12. 2. 2021 děti přípravné třídy rozvoněly cvičnou kuchyňku valentýnskými perníčky, aby mohly 

obdarovat voňavým, jedlým srdíčkem své nejbližší. Pečení nás prostě baví!!! 
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 5. akce Karneval 

 

V pátek 26. 2. 2021 u nás v přípravce bylo karnevalové veselí. Masky se opravdu povedly. Celé dopoledne 

bylo plné soutěží, tanců a radosti. Rodiče nachystali pro děti velice chutné občerstvení. Užili jsme si to 

plnými doušky! 

 

 

 6. akce DEN ZEMĚ 

Ve čtvrtek 22. 4. 2021 jsme oslavili. Naše děti z přípravné třídy se zapojily do čištění našeho okolí. Celý 

týden nás doprovázely úkoly, které se týkaly vztahu k naší přírodě a k naší Zemi. 
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 7. akce Čarodějnický rej 

 

V pátek 30. 4. 2021 se to v přípravné třídě hemžilo čarodějnicemi a čaroději. Vařil se kouzelný lektvar 

a plnily se různé strašidelné úkoly. Masky dětí byly opravdu povedené. Bylo to krásné dopoledne. 

 

 

 8. akce Výlet 

 

Prázdniny se blíží a s tím se pojí výlety. Přípravná třída se vydala v pátek 11. 6. 2021na výlet, na hřiště U 

Beránka. Slunce nám svítilo, úsměvy byly na tvářích a den mohl začít. Užili jsme si to pořádně, hrály se 

hry, hledalo se překvapení, opékaly se špekáčky a nanuky se topily ve slunečních paprscích. Děti byly 

statečné a do školy se vracely krásně unavené. 
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 9. akce Dopravní hřiště 

 

V pondělí 14. 6. 2021 jsme se zúčastnili pravidelné akce „DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ“. Děti si osvojují pravidla 

silničního provozu a opakují si dopravní předpisy a značky. Akce má veliký úspěch a všem se moc líbila. 
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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 5.30 – 17.30 hod). 

Školní rok 

2020/2021 

celkový počet 

dětí v MŠ 
počet tříd 

celkový počet 

dětí na třídu  

celkový počet dětí 

na 1 pracovní úvazek 

učitele 

a b a b a b a b 

třídy normální 54 57 3 3 18 19 8,64 8,94 

třídy speciální 

a specializované 
x x x x x x x x 

 

,,a“ – údaj k 1. 9. 2020 

,,b“ – údaj k 30. 6. 2021 

 

Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2020/2021  - 0   

Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2021/2022  - 3 

     

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 

Školka pracuje podle ŠVP s názvem „Malý průzkumník objevuje svět“. V tomto zaměření probíhají i další 

činnosti v průběhu celého školního roku. 

 

o Křesťanská půlhodinka 

o Sférické kino 

o Akce „Jedu poprvé“ 

o Noc s Andersenem 

o Škola v přírodě 

 

Zájmové aktivity: 

o Drakiáda 

o Mikulášská diskotéka 

o Karneval  

o Heloween 
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Údaje o pracovnících školy 

školní rok 2020/2021 

počet provozních pracovníků (bez ŠJ) 

a b 

fyz. prac. přep. prac. fyz. prac. přep. prac. 

2 1,813 2 1,813 

     

školní rok 

2020/2021 

počet pedagogických pracovníků 

a b 

fyz. prac. přep. prac. fyz. prac. přep. prac. 

6,75 6,75 6,75 6,75 

 

školní rok 

2020/2021 

počet pracovníků ve výdejně 

a b 

fyz. prac. přep. prac. fyz. prac. přep. prac. 

1 1 1 1 

 

,,a“ – údaj k 1. 9. 2020 

,,b“ – údaj k 30. 6. 2021 

 

Další údaje o mateřské škole 

Hlavním cílem ŠVP „Malý průzkumníci objevují svět“ je rozvíjet dítě komplexně tak, aby vyrůstalo 

v samostatnou osobnost schopnou sebevědomě komunikovat s okolním světem. 

 

 „Covid-19“ 

V průběhu celého školního roku jsme se především zaměřili na aktuální celosvětové téma „Covid-19“. 

Věnovali jsme se zdraví, správné zdravé výživě, dodržování hygienických návyků a důležitosti pohybu pro 

zdravý vývoj člověka. Tato témata jsme dětem přiblížili formou příběhů a pohádek, ale i vlastních 

zkušeností dětí a nás pedagogů, a to v průběhu celého školního roku. 

 

 Výstava místního zahrádkářského spolku 

Na začátku nového školního roku jsme se společně s dětmi tradičně zúčastnili výstavy místního 

zahrádkářského spolku. Děti ve školce připravili pro spolek obrázky a výrobky, které se dotýkaly tématu 

ovoce a zeleniny. Dozvěděli jsme se a poznávali jsme nové druhy ovoce a zeleniny a za odměnu jsme do 

školky přinesli odměnu ve formě sladkostí. 

 

 Drakiáda 

Měsíc říjen nám dopřál větrné počasí, a proto jsme jako již každý rok uspořádali drakiádu, která proběhla 

v dopoledních hodinách. Na hřiště vedle školy jsme spojily všechny děti a tak vznikla krásná spolupráce 

starších dětí s mladšími. Starší děti pomáhaly mladším s technikou pouštění draka.  
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 Jedu poprvé  

Další velmi úspěšnou akcí bylo dopoledne s názvem „Jedu poprvé“. Tato dopravní akce proběhla na Steel 

ringu v Třinci na Borku. Děti se zde naučily poznávat značky, dopravní předpisy a také základy první 

pomoci.   

 
 Heloween  

Heloween jsme v letošním roce oslavili v mateřské škole tím, že jsme společně vydlabávali dýně, kterými 

jsme ozdobili vchod a vnitřní prostory školky. Dále jsme připravili strašidla z gázy a ty nás po celý 

listopadový měsíc vítaly při příchodu každé ráno. Děti si mohly do školky přinést čarodějnické obleky 

a společně jsme tak jedno dopoledne měli čarodějnický strašidelný rej. 

 

 Mikuláš 

První týden v prosinci naši školku navštívil Mikuláš společně s čertem a andělem. Děti předvedly, jaké se 

naučily písničky a básničky a za odměnu dostaly dárečky, které zakoupil spolek rodičů. Této akce se 

společně zúčastnily děti všech tříd dohromady. Starší děti předvedly, jak se ve školce učí básničky 

a písničky a ukázaly tak svou statečnost a kuráž.  

 
 

 Pohádka „O dvanácti měsíčkách“ 

Děti ze třídy „Sluníčka“ – třída dětí předškolních, si pro rodiče připravily netradiční besídku. Situace 

v této době nebyla jednoduchá a nebyla ani možnost pustit rodiče do mateřské školky. Paní učitelky 

s dětmi proto na etapy natočily pohádku „O dvanácti měsíčkách“, kterou posléze nechaly profesionálně 



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

 

 

50 

 

upravit a nastříhat a rodičům jako dárek tuto pohádku nahrály na USB disky. Zpětná vazba rodičů byla 

opravdu obrovská a paní učitelky byly odměněny dárky a kytkami společně se spolu díků. 

 

 

 
 

 

 Karneval 

Únorový měsíc byl ve znamení masek a karnevalu. Každá třída si samostatně užívala karnevalový rej. Tato 

akce proběhla v dopoledních hodinách a byla doplněna soutěžemi, tancem, hudbou a spoustou dobrot. 

 

 Distanční výuka 

Jaro bylo opět náročné a ne moc veselé. Vzhledem k sílící epidemii Covid-19 byla naše mateřská škola 

uzavřena a tak jsme se dětem jednou týdně věnovali online. Každý týden jsme také dětem zadávali práci, 

kterou plnili doma.  

 

 Noc s Andersenem  

Po návratu dětí do školky jsme tradičně uspořádali „Noc s Andersenem“. Celkem 14 dětí zůstalo spát 

ve školce a tato akce se nesla v duchu čarodějnic a kouzelníků. Společně s dětmi jsme četli strašidelné 

příběhy a vyrobili si spoustu hezkých výrobku. Na večeři si děti s pomocí p. učitelek a asistentek upekly 

pizzu. Akce měla velký úspěch jak u dětí, tak u rodičů.   
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 Škola v přírodě 

 

 
 

Naštěstí se doba uklidnila a mohli jsme odjet na týdenní výjezdní školku v přírodě. 14. června jsme se 

vydali vlakem do Mostu u Jablunkova, kde jsme následně byli vyvezeni na horskou chatu „Tetřev – Kamenná 

chata“.  Celá tato škola v přírodě se nesla v duchu víl a kouzelných bytostí. Prožili jsme pět dnů plných 

dobrodružství, výletů, hádanek a různorodých úkolů. Počasí nám přálo, a proto jsme si školu v přírodě 

opravdu užili. Všechny děti byly statečné a za odměnu si domů odvezly spoustu dárečků. 

 

 

 Co je u nás nového? 

 

 
 

Mateřská škola ve školním roce 2020/2021 prošla modernizací a vybavením novými prvky. Na školní 

zahradě tříd Sluníčka a Hvězdičky/Gwiazdki byl vybudován nový zahradní domeček, do kterého jsou 

schovávány hračky a potřeby k pobytu venku. Celá zahrada byla také nově oplocena.  

 

Vnitřní prostory naší mateřské školky byly vyzdobeny dětskými obrázky na zdech. Mateřskou školu jsme 

také zdokonalili tím, že jsme společnými silami a pomoci financí města Třinec vybavili místnost pro 

badatelské účely, tzv. dětskou laboratoř. Do laboratoře chodíme dělat pokusy a zkoumáme zde také různé 

fyzické a chemické reakce.   
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Spolupráce s dalšími subjekty 

Naši mateřskou školku navštěvují děti polské i české národnosti. Spolupracujeme s polským pedagogickým 

centrem z Cieszyna.  

Naše mateřská škola se po celý rok snažila navazovat přátelskou atmosféru, ve které by se děti cítily 

bezpečně a šťastně. I přes těžkou dobu, díky které jsme nemohli provozovat všechny aktivity, se nám 

školní rok povedl v celém rozsahu. 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. – 16. 00 hod.) 

 

Školní rok 

2020/2021 

celkový počet 

dětí v MŠ 
počet tříd 

celkový počet 

dětí na třídu 

celkový počet dětí 

na 1 pracovní úvazek 

učitele 

a b a b a b a b 

třídy normální 28 28 1 1 28 28 14 14 

třídy speciální 

a specializované 
x x x x x x x x 

 

,,a“ – údaj k 1. 9. 2020 

,,b“ – údaj k 30. 6. 2021 

 

o Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2020/2021 - 1 

o Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2021/2022  - 0 

 

Údaje o pracovnících školy 

školní rok 

2020/2021 

počet provozních pracovníků (bez ŠJ) 

a b 

fyz. prac. přep. prac. fyz. prac. přep. prac. 

1 0,625 1 0,625 

     

školní rok 

2020/2021 

počet pedagogických pracovníků 

a b 

fyz. prac. přep. prac. fyz. prac. přep. prac. 

2 2 2 2 

 

školní rok 

2020/2021 

počet provozních pracovníků ve výdejně 

a b 

fyz.prac. přep.prac. fyz.prac. přep.prac. 

1 0,375 1 0,375 
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Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 

Ve školním roce 2020/2021 probíhala výuka dětí dle našeho Školního vzdělávacího programu s názvem 

„Skřítkové z duhy“.  

Program je rozdělen do deseti částí na každý měsíc školního roku. Tato měsíční část je dále rozvedena 

do čtyř týdenních témat. Snažíme se rozvíjet děti ve všech oblastech, vycházejících z Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Denně s dětmi zpíváme, cvičíme, kreslíme, povídáme si, 

hrajeme hry a chodíme ven.  

Často také zařazujeme seznamování dětí se světem formou pokusů a objevů a práci s digitální technikou. 

Pro tyto účely bylo zakoupeno vybavení koutku „Pokusy a objevy“, naučné knihy, Albi tužka a dva tablety.  

 

 

I letošní školní rok naši práci poznamenala koronavirová pandemie.  

Z důvodu karantény byla Mateřská škola U splavu (dále jen MŠ) uzavřena od 1. 12. 2020 do 4. 12. 2020. 

Plošně byly mateřské školy uzavřeny od 8. 3. 2021 do 9. 4. 2021. 2 

Protože od roku 2018 je pro děti v posledním roce před nástupem do 1. třídy předškolní docházka povinná, 

byla pro ně povinná i distanční výuka.  

Během celého školního roku využíváme pro vzdělávání těchto dětí tři pracovní sešity, ve kterých si děti 

procvičují grafické dovednosti, předmatematické schopnosti a povědomí o okolním světě.   
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V době uzavření MŠ dostaly děti tyto sešity domů a jednou za týden si jejich rodiče přicházeli do MŠ 

pro kontrolu vypracovaných úkolů a nová zadání. Ze stejných důvodů neprobíhal ani kroužek anglického 

jazyka a plavání dětí. Jednou týdně probíhala zdarma pro zájemce půlhodinka křesťanské výchovy. 

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI 

Epidemiologická situace ovlivnila v tomto školním roce i spolupráci s rodiči.  

Protože byla přítomnost třetích osob v MŠ nežádoucí, neproběhla ani každoroční třídní schůzka 

v obvyklém formátu. Rodiče byli seznámeni se základními informacemi formou letáku a vyplnili krátký 

dotazník.  

Nekonaly se ani besídky a další akce s rodiči. Bylo striktně vyžadováno dodržování aktuálních 

protikoronavirových opatření, i když to někdy vyvolávalo negativní reakce.  

Snažili jsme se hledat schůdný kompromis, aby byli všichni spokojení. Myslím si, že se nám to podařilo, 

a že jsme tím předešli dalším komplikacím, souvisejících s případnou další karanténou. V době uzavření 

MŠ jsme byli s rodiči v kontaktu přes webové stránky školy a na e-mailu.  

 

AKCE S DĚTMI  

 ŽLUŤÁSKŮV DEN 

 

Celým prvním měsícem školního roku 2020/2021 nás provázel skřítek Žluťásek. Vyráběli jsme sluníčka 

z různých materiálů a mozaiky, učili se „sluníčkově“ chovat a užívali si sluníčka na naší krásné zahradě 

s pískovištěm a průlezkou.  
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 JEDU POPRVÉ 
 

Ve středu 30. 9. 2020 jsme jeli do areálu třineckého Steel-ringu na dopravní akci pro děti nazvanou 

„Jedu poprvé“. Program byl rozdělen na tři části. Na začátku bylo trochu teorie o tom, jak se máme 

chovat v silničním provozu, a jak je důležité být v autě dobře připoutaný.   

 

Pak jsme se přesunuli ven, kde si děti vyzkoušely jízdu na koloběžce  a taky se učily znát základní 

dopravní značky a předpisy.   

 

 PODZIMNÍ DNY  
 

Každý den se v naší mateřské škole děje něco nového, zábavného a hlavně pro děti poučného, spojeného 

s aktuálním týdenním tématem. Jedná se o práci frontální, skupinovou i individuální. Přinášíme vám ukázku 

činností dětí a výsledků jejich práce… 
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 VÁNOČNÍ DOPOLEDNE 

 

18. 12. 2020 

I v letošním školním roce nás navštívil Ježíšek a přinesl nespočet dárečků. Než jsme si je rozbalili, tak 

jsme zkusili pár vánočních zvyků, zazpívali jsme si vánoční koledy a ochutnali cukroví. Bylo nám líto, že 

jsme se nemohli setkat při této příležitosti s rodiči na vánoční besídce, jako v minulých letech.  

 

 

 

 ZIMNÍ RADOVÁNKY 

 

Máme radost, když je pěkné počasí a můžeme být dlouho venku. Ale nejlepší je, když napadne hodně 

sněhu!  
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 BĚLÁSKŮV KLUB 
 

Celý školní rok nás provází devět duhových skřítků. Lednový skřítek se jmenuje „Bělásek“. Jméno má 

odvozeno samozřejmě od bílého sněhu. Děti v týdnu od 18. 1. 2021 prováděly různé sněhové pokusy, 

stavěly útvary z kostkového cukru, ale nejvíce je zaujala hra „Na Eskymáky“, při které si mohly vyzkoušet 

chůzi po krách, chytání ryb, koulovačku, malování ledních medvědů a jiné činnosti.   

 

 

 

 

 KARNEVAL 18. 2. 2021 

 

Třetí čtvrtek měsíce února patřil v naší škole karnevalu. Rodiče dětem připravili krásné masky, paní 

učitelky vyzdobily hernu, vybraly rytmickou hudbu a vymyslely pár soutěží.  

 V tanečním prostoru rejdili kovbojové, princezny, různá zvířátka, Supermani a jiné záhadné postavičky. 

Během tohoto řádění jsme se stačili i občerstvit a také absolvovat různá soutěžní klání. Za všechno to 

snažení si všechny masky domů odnesly zlaté medaile.  
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 DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

 

Velmi důležitou oblastí náplně vzdělávání dětí v mateřské škole je rozvoj osobní zodpovědnosti dětí za své 

zdraví a život. Děti se seznamují formou her, prožitkového učení, pohádek a jiných činností se správným 

chováním v dopravním ruchu, styku s cizími lidmi, zvířaty, nebezpečím v přírodě, u vody a jiných nástrah 

v běžném životě.  

 

 

 

  VÝROBKY Z PAPÍRU. 
 

Tvoření dětí z papíru je v naší mateřské škole nejčastější spontánní činností našich kamarádů. Děti se 

rozvíjejí v kreslení a malování, učí se stříhat, lepit, skládat a využívat svou fantazii. Tyto činnosti jsou 

důležité v přípravě na vstup do základní školy. Zde je ukázka toho, co si děti z papíru dokáží poskládat, 

vystřihnou a slepit. 
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 FANDÍME TŘINECKÉMU HOKEJI 

 

Když se mateřská škola po velikonocích otevřela pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti 

zaměstnanců IZS, probíhalo právě finále hokejové extraligy.  Protože se třineckým hokejistům náramně 

dařilo, měli jsme komu držet palce. Každé ráno po zápase jsme rozebírali průběh i výsledek utkání.  Jeden 

den se některé děti i tematicky oblékly a ukazovaly ostatním, jak fandí.  

 

 

 

 ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY 25. 6. 2021 
 

 

Také rozloučení se školáky a celým školním rokem proběhlo v rámci normálního provozu školky 

v dopoledních hodinách. Předškoláci byli pasováni na velké školáky, byli odměněni knihou, pamětním listem 

a šerpou. Všechny děti pak dostaly malou hračku, aby si o prázdninách mohly užívat hru s něčím novým.  

Pak proběhla velká hostina, a celá akce byla zakončena projekcí pohádky „Podmořský svět“ ve sférickém 

kině, které přijelo za námi až do 1. patra.  

 

 

25. 6. 202  
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 DIVADLO 

 

Tento rok byly děti nejen ochuzeny o různé pravidelné akce s rodiči, ale taky o kino, divadelní představení 

a pohádkové návštěvy ve školce. Jedno vystoupení jsme však viděli. 

 

KREJČÍK HONZA „CESTA DO ZÁPLATOVIC“ 

 

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 přijel do Mateřské školy U splavu „Krejčík Honza“ s novým vystoupením plným 

písniček a legrace „Cesta do Záplatovic“. Často potřeboval s něčím „píchnout“, tak jsme mu rádi pomohli. 

Alespoň jsme si vyzkoušeli, jak to divadlo vypadá z druhé strany. Možná se z nás v dospělosti stanou 

populární herci, protože nás to moc bavilo! 

 

 

 

 OSLAVY NAROZENIN 

 

V průběhu celého školního roku probíhají oslavy narozenin našich kamarádů. Vždy jim popřejeme, 

zazpíváme pěknou písničku „na přání“, a za to dostaneme od oslavence sladkou odměnu.  
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ZÁVĚR 

Uplynulý školní rok byl plný nečekaných zvratů, omezení a nových pravidel. Jsme rádi, že i přes to jsou 

naše děti šťastné a usměvavé, a že máme plnou třídu neunavitelných malých človíčků, kteří nás stále 

překvapují svým nikdy nekončícím optimismem a zájmem o všechno nové. Je to pro nás velká motivace pro 

naši další náročnou práci. 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA   TŘIN EC  -  BOREK  

Provozní doba mateřské školy (od 6.00 hod. – do 16.00 hod.) 

 

Školní rok 

2020/2021 

celkový počet 

dětí v MŠ 
počet tříd 

celkový počet 

dětí na třídu 

celkový počet dětí na 

1 pracovní úvazek 

učitele 

a b a b a b a b 

třídy normální 21 25 1 1 21 25 10,5 12,5 

třídy speciální 

a specializované 
x x x x x x x x 

 

,,a“ – údaj k 1. 9. 2020 

,,b“ – údaj k 30. 6. 2021 

 

o Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2020/2021 - 0 

o Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2021/2022 - 0 

 

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 

Pracujeme s vlastním Školním vzdělávacím programem „ Od maminky do světa“, který je zpracován podle 

rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy a dále rozpracován do týdenních plánů.  

Záměrem výchovného působení naší MŠ je vytvořit mateřskou školu rodinného typu s úzkými vazbami 

na rodiče. Vedeme děti k vnímání přírody, k ochraně životního prostředí, ke vztahu ke všemu živému, 

k úctě k životu. Vztah k přírodě se prolíná všemi činnostmi.  

V naší mateřské škole se snažíme o to, aby děti viděly, co je na světě hezké a vážily si všeho hezkého, 

co dokáže udělat příroda a lidé. Vzdělávání je uskutečněno ve všech činnostech a situacích, které se 

v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení je založeno na aktivní 

účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách 

a individuálně. Preferovány byly tvořivé činnosti a hry. 

Výchovně vzdělávací činnost naší školy se řídí platnými zákony a vyhláškami. 

 

 

 

Údaje o pracovnících školy 

školní rok 

2020/2021 

počet provozních pracovníků (bez ŠJ) 

a b 

fyz. prac. přep. prac. fyz. prac. přep. prac. 

1 0,625 1 0,625 
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školní rok 

2020/2021 

počet pedagogických pracovníků 

a b 

fyz. prac. přep. prac. fyz. prac. přep. prac. 

2 2 2 2 

 

školní rok 

2020/2021 

počet provozních pracovníků ve výdejně 

a b 

fyz. prac. přep. prac. fyz. prac. přep. prac. 

1 0,375 1 0,375 

 

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 

Školní rok 2020/2021 byl silně ovlivněn situací kolem epidemie coronaviru. Mateřská škola byla kvůli 

epidemii dlouhodobě uzavřena (od 1. 3. 2021 do 12. 4. 2021). Z tohoto důvodu se neuskutečnily některé 

plánované akce. 

 

 Co je u nás nového? 

V průběhu školního roku, byly postupně opravovány drobné hračky a poškozené byly vyřazeny. Zakoupeny 

byly drobné hry, stavebnice, knihy pro děti, didaktické pomůcky a výtvarný materiál. Dobu, kterou byla 

MŠ uzavřena, jsme využili k rekonstrukci jídelny a ložnice (bylo odstraněno staré dřevěné obložení, byla 

položena nová podlahová krytina a místnosti byly vymalovány pestrými barvami). Na školní zahradě byly 

přemístěny houpačky a umístěny dvě nová houpadla (slon a auto). 

 

V tomto školním roce jsme měli zapsáno 25 dětí (z toho 5 mělo odklad školní docházky). 

I v tomto roce jsme pro děti připravily spoustu zajímavých akcí. 

 

 

 Výstava chovatelů drobného zvířectva 

Dne 11. 9. 2020 jsme vyrazili MHD na výlet a navštívili jsme výstavu chovatelů drobného zvířectva. Děti 

si prohlédly králíky, drůbež, holuby a okrasné ptactvo. Popovídali jsme si o jejich životě a užitku. 
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 Rozloučení s létem 

15. 9. 2020 jsme měli rozloučení s létem. Děti soutěžily na školní zahradě (hod na cíl, zdolávání překážek, 

skoky v pytli apod.) Poté jsme si rozdělali oheň a opekli jsme buřty. Moc jsme si pochutnali. 

 

 
 

 Barvy 

V týdnu od 21. do 25. 9. 2020 se děti učily poznávat barvy. Každý den v týdnu měl jinou barvu. Děti měly 

za úkol přijít do MŠ v oblečení s barvou na daný den. Celý týden jsme malovali obrázky a hráli si na barevné 

království. 

 
 

 

 

 STEEL RING  

Dne 30. 9. 2020 jsme navštívili STEEL RING na Borku, kde probíhal program JEDU POPRVÉ zaměřený 

na dopravní výchovu. Děti se seznámily s pravidly silničního provozu, naučily se poznávat základní dopravní 

značky a učily se zásady bezpečného chování na silnicích. 
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 Učebna biologie 

8. 10. 2020 jsme jeli do Třineckého DDM, v interaktivní učebně biologie si děti prohlédly figuríny lidského 

těla (kostra, vnitřní orgány, mozek, zuby). Povídali jsme si o lidských orgánech a jejich uložení v těle 

a následně si děti vyzkoušely na figurínách, kde jaký orgán patří. Seznámily se taky s poskytováním první 

pomoci.  

 

 

 
 

 Mikuláš 

Předvánoční období v naší školce zahájil jako každý rok Mikuláš s čerticí. Děti zpívaly, přednášely říkanky, 

předaly Mikulášovi s Čertem obrázky, které jim samy nakreslily. Za to dostaly sladkou nadílkou. 

 

 
 

 

 Vánoce  

Vánoce jsme si ve školce hezky užili. Pro atmosféru jsme si ozdobili vánoční stromeček, poslouchali 

i zpívali koledy. Také jsme vyráběli vánoční přáníčka pro rodiče. Vzájemně jsme ochutnali vánoční cukroví 

a vyrobili si krásné dekorace. Než jsme odešli na prázdniny, stihl nás i ve školce navštívit Ježíšek. Tak 

jsme si ještě mohli pohrát s novými hračkami. 
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Hurá, zima je tady! Těšíme se ze sněhové nadílky a stavíme sněhuláky. 

 

 
 

 

 Distanční výuka  

Od 1. 3. 2021 byla MŠ z důvodu nařízení vlády uzavřena. Do 9. 4. 2021 byla distanční výuka. Každé pondělí 

děti obdržely zadání na celý týden (pracovní listy, báseň, výrobek apod.) Splněné úkoly následující týden 

odevzdaly a obdržely od učitelek krátké hodnocení. 

Od 12.4 do 7. 5. 2021 navštěvovaly MŠ pouze děti s povinnou předškolní docházkou. 

Od 10. 5. se vrátily do MŠ všechny děti. V MŠ je přivítala jídelna s ložnicí v novém barevném kabátku. 
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 Čtefest  

31. 5. 2021 jsme navštívili akci „Čtefest“ v knihovně, kde se uskutečnil zábavný program pro děti s panem 

Mrkvičkou, děti se také seznámily s prostory knihovny. 

 

 
 

 Indiánský den  

Na MDD jsme připravily pro děti indiánský den. Děti přišly v převlecích indiánů, zatančily si indiánské 

tance. Na školní zahradě soutěžily v jízdě na koni, v hodu oštěpem na cíl, opékali jsme párky a hledali jsme 

poklad. 

 

 

 
 

 

 Den s Městskou policií 

9. 6. 2021 navštívila naší MŠ Městská policie. Děti si povídaly s policisty, seznámily se s jejich prací. Jako 

názornou ukázku jim policisté předvedli služební auto včetně vybavení a policejní pomůcky jako jsou 

obušek, pouta, vysílačky apod. 
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 Školní výlet 

28. 6. 2021 jsme vyrazili na školní výlet do Oldřichovic. Děti přišly sportovně oblečené, měli batůžek se 

svačinkou a pitím. Od školky jsme jeli MHD a pak nás čekala pěší túra. Cílem naší cesty bylo minizoo „U 

klokanů“. Průvodce provedl děti kolem ohrad se zvířaty a povídal jim o jejich chovu. Kromě klokanů viděly 

děti i jiná zvířátka jako jsou lamy, prasata, krávy, kozy. 
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 Rozloučení s předškoláky 

 

V posledním týdnu jsme se rozloučily s dětmi, které odcházejí do 1. třídy ZŠ. Děti dostaly na památku 

knihu, pamětní list a malý dáreček. 

Slavnostní rozloučení s rodiči nemohlo proběhnout z důvodu epidemických opatření. 

 

 
 

 
 

 

 

 Spolupráce s Městskou knihovnou 

V průběhu celého školního roku navštěvovala naší MŠ pracovnice městské knihovny, která si s dětmi 

povídala o knihách a zadávala jim úkoly.  
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Dnes jsme se rozloučili a zakončili jsme školní rok a HURÁ NA PRÁZDNINY. 
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ÚDAJE O  HOSPODAŘENÍ  ŠKOLY  ZA  ROK  20 20  

Výnosy Hlavní činnost Vedlejší činnost 

dotace na vzdělávání 45.121.417,-- Kč 0,-- Kč 

příspěvek na provoz 4.500.000,-- Kč 0,-- Kč 

Dotace na plavání 3.388,-- Kč 0,-- Kč 

Projekt „Šablony JMZS2“ 1.359.870,15 Kč 0,-- Kč 

Projekt „ Erasmus+“ -44.645,-- Kč                  0,-- Kč 

Projekt „Obědy do škol“ 68.918,80 Kč                  0,-- Kč 

Kapa-přísp.na pracovní místo 0,-- Kč                  0,-- Kč 

stravné 1.255.083,-- Kč 0,--Kč 

úplata MŠ, ŠD 302.158,-- Kč 0,-- Kč 

jiné- úhrady rodičů, dary, 

úroky  
183.778,19 Kč 0,-- Kč 

čerpání fondů 189.119,26 Kč 0,-- Kč 

stravné, nájemné, kroužky 0,-- Kč 406.139,50Kč 

celkem 52.939.087,40 Kč 406.139,50 Kč 

 

 

Náklady Hlavní činnost Vedlejší činnost 

mzdové náklady 33.320.438,-- Kč 84.539,-- Kč 

soc.,zdrav.pojištění,zákonné 

pojišťění odpovědnosti 
11.178.258,93 Kč 23.436,59 Kč 

FKSP 664.583,16 Kč 1.386,78 Kč 

spotřeba materiálu 1.866.204,15 Kč 173.457,28 Kč 

energie 2.019.268,53 Kč 86.317,56 Kč 
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opravy a údržba 733.975,83 Kč 0,-- Kč 

cestovné 11.713,20 Kč 0,-- Kč 

ostatní služby 918.236,03 Kč 9.410,15 Kč 

ostatní náklady 282.930,20 Kč 373,09 Kč 

odpisy 130.632,50 Kč 3.019,50 Kč 

Náklady z DDHM  1.837.046,42 Kč 0,-- Kč 

celkem 52.963.286,95 Kč 381.939,95 Kč 

 

KOMENTÁŘ: 

Výnosy: 

Škola v roce 2020 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. 2020 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 mzdové náklady   32.188.920,-- Kč 

o ostatní platby za provedenou práci  20.000,-- Kč 

o sociální pojištění                                           7.994.761,71 Kč 

o zdravotní pojištění   2.901.300,02 Kč 

o tvorba FKSP   647.885,10 Kč 

o zákonné pojištění odpovědnosti      128.919,38 Kč 

o nákup učebnic a učebních pomůcek   933.594,76 Kč 

o na vzdělávání zaměstnanců  24.280,-- Kč 

o na cestovné    10.605,20 Kč 

o plavání žáků                                                         19.028,-- Kč 
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o preventivní prohlídky      8.700,-- Kč 

o náhrady při dočasné prac. neschopnosti              205.335,--Kč 

o pracovní oděvy, ochr. pomůcky                              27.658,83 Kč 

 

Z rozpočtu zřizovatele nejvíce prostředků bylo vynaloženo: 

 na teplo  1.095.315,95 Kč 

 na plyn  358.003,30 Kč 

 na elektřinu   491.768,50 Kč 

 vodné, stočné                                                    126.239,10 Kč 

 opravy majetku                                              589.272,98 Kč 

 telefonní poplatky, internet                              64.103,04 Kč 

 služby ostatní  716.464,87 Kč 

 nákup DDHM   662.321,48 Kč 

 spotřební materiál                                          227.126,98 Kč 

 odpisy DHM                                                   1 27.092,50 Kč 
 

V průběhu roku 2020 největší podíl na provozních nákladech měly náklady na energie – 44,87% a náklady 

na opravy – 13,09% a služby 14,05% z rozpočtu zřizovatele. 

Z nově pořízeného majetku největší podíl na celkových nákladech má vybavení kabinetů u tělocvičny novým 

nábytkem, nový nábytek byl rovněž pořízen do školních družin. Velký podíl na nákladech má pořízení 

nových počítačů, notebooku, tiskáren. 

V roce 2020 byly provedeny pouze nutné opravy inventáře, zařízení a předepsané revize. Z větších akci 

je možno jmenovat výměnu osvětlení v mateřské škole U splavu a ve školní družině, oprava počítačové 

sítě, odstranění havarijního stavu kanalizace v mateřské škole Konská, oprava sloupů v oplocení školy. 

Veškeré prostředky, se kterými škola v průběhu roku 2020 hospodařila, byly vynaloženy účelně 

a  efektivně k zajištění plynulého provozu a všech potřeb školy.   

 

Hospodářský výsledek 

 Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Hospodářský výsledek  -24.199,55 Kč 24.199,55 Kč 

Celkem 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 2020 vykázána ztráta 

ve výši -24.199,55 Kč a v doplňkové činnosti byl v roce 2020 vykázán zisk 24.199,55 Kč, tímto naše škola 

vykázala hospodářský výsledek ve výši 0,00 Kč. 
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Přehled finančních fondů k 31. 12. 2020 

Fond odměn 253.860,--Kč 

Fond kulturních a sociálních potřeb 311.611,80 Kč 

Fond investic 2.722.432,49 Kč 

Fond rezervní ze zlepšeného HV 582.521,21 Kč 

Fond rezervní - ostatní 1.011.353,52 Kč  

 

Čerpání fondů v roce 2020: 

FKSP: 
 příspěvek na stravování 85.150,--  Kč 

 příspěvek na rekreaci, sport, masáže 294.229,40 Kč 

 příspěvek na kulturu 6.610,--  Kč 

 dary 48.000,-- Kč 

 penzijní připojištění                                     82.000,-- Kč 

 ostatní - společenské akce, odbory, inventář.    8.499,98 Kč 

 

 
Prostředky fondu odměn nebyly v roce 2020 použity. 

 
Z rezervního fondu (414) byly použity účelové finanční dary na nákup učebních pomůcek pro tělesnou 

výchovu. Do rezervního fondu byly na konci roku převedeny nevyčerpané finanční prostředky z projektu 

Erasmus + a „Erasmus+ KA2“.  Prostředky rezervního fondu (413) nebyly čerpány. 

  

Prostředky fondu investičního (416) byly použity na nákup tří interaktivních tabulí a na úhradu opravy 

WC a kanalizace v MŠ Konská.  

 

Hospodářský výsledek roku 2020 

Vzhledem k nulovému hospodářskému výsledku tento bod odpadá. 
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ÚDAJE O  ZAPOJENÍ  ŠKO LY  DO  ROZVOJOVÝCH 

A MEZINÁRODNÍCH  PROGRAMŮ  

Název programu Vyhlašovatel Charakteristika programu Průběžné hodnocení 

Šablony JMZŠ Třinec III MŠMT 

Projekt OP VVV – Podpora 

škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování 

– šablony pro MŠ a ZŠ 

Škola zapojením do projektu 

získala prostředky na 

personální zajištění chůvy, 

speciálního pedagoga. 

Součástí projektu je 

absolvování projektových dnů 

jak v základní škole, tak 

v mateřské. 

Šablony JMZŠ Třinec II MŠMT 

Projekt OP VVV – Podpora 

škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování 

– šablony pro MŠ a ZŠ 

Škola zapojením do projektu 

získala prostředky na 

personální zajištění chůvy, 

speciálního pedagoga, školního 

psychologa V rámci projektu 

dojde k proškolení pedagogů 

MŠ v oblasti polytechnického 

vzdělávání. 

Obědy pro děti 
WOMEN FOR 

WOMEN 
Obědy pro děti zdarma 

Škola zapojením do projektu 

získala prostředky 

na zaplacení stravného pro 46 

žáků ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. 

Obědy pro děti KÚ Obědy pro děti zdarma 

Škola zapojením do projektu 

získala prostředky 

na zaplacení stravného pro 

25 žáků rodičů, kteří v daném 

období pobírali dávky 

v hmotné nouzi. 

Ovoce a zelenina do škol SZIF 

Cílem projektu Ovoce a 

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. 

Mléko do škol SZIF 

Cílem projektu je podpora 

zdravé výživy a zvýšení 

spotřeby mléka a mléčných 

výrobků. 

Tento projekt je určen žákům 

základních škol, včetně 

přípravných tříd základních 

škol. Žáci v pravidelných 

intervalech dostávají zdarma 

mléko a mléčné výrobky. 



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

 

 

77 

 

 

Projekt „Cesta“ MŠMT 
Projekt OP VVV – proškolení 

pedagogů MŠ a ZŠ 

Proškolení tří pedagogů 

v oblasti „Rozvoj dovedností 

pro kolegiální podporu“ 

zaměřené na osobnostní, 

emoční a sociální rozvoj 

pedagogů a komunikaci pro 

pedagogy. Projekt je na tři 

roky. 

Erasmus + KA2 

„Gathering European 

Nations´Identities Under 

Sports“ 

EU 
Jazykový rozvoj žáků 

a pedagogů školy   

Hlavním cílem projektu je 

zlepšení znalostí a dovedností 

žáků jazykové průpravy 

spojené se seznámením 

s národními sporty 

zúčastněných zemí (Francie, 

Itálie, Řecko, Portugalsko a 

ČR). 

ERASMUS + KA2 

„Games for Learning Science“ 

 

EU 
Jazykový rozvoj žáků 

a pedagogů školy   

Hlavním cílem projektu je 

zlepšení znalostí a dovedností 

žáků v oblasti matematiky  

a 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.  

 

5. projektové setkání 

 
Z důvodu pandemie Covid – 19 se nám nepodařilo uskutečnit poslední mobilitu do Lotyšska. Tato mobilita 

byla nahrazena online aktivitami v termínu 31. 5. – 4. 6. 2021. Využili jsme možnosti zapojení většího 

počtu žáků, a proto na aktivitách mohlo pracovat 13 dětí, které s partnerskými kamarády byli a stále jsou 

v kontaktu i mimo společné aktivity ve škole. 
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Každá partnerská škola si připravila výukovou hru, tyto hry byly prezentovány online. Hry jsou součástí 

výstupu z celého projektu, který je zaměřen na tvorbu her pro výuku přírodovědných předmětů. 

Pořádající škola si připravila online prohlídku školy i hlavního města Rigy, prostřednictvím prohlídky se 

žáci seznámili se životem ve škole, kulturou, historií i přírodními zajímavostmi. 

 

 

 

V další části programu byli žáci rozděleni do mezinárodních skupin, v těchto 

skupinách plnili různé aktivity podporující zejména rozvoj komunikace 

v anglickém jazyce a vzájemnou spolupráci. 

Pro učitele byl mimo jiné připraven webinář, zaměřený na seznámení se 

vzdělávacím systémem Lotyšska. 

Závěrem si všechny partnerské školy připravily videa se shrnutím celého 

projektu a poděkováním za skvělou vzájemnou spolupráci. 
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ERASMUS + GENIUS 

 
V letošním školním roce jsme se zapojili do nového programu Erasmus+, tentokrát s názvem GENIUS 

(Gathering European Nation´s Identinty Under Sports). 

S partnerskými školami z Francie, Řecka, Portugalska a Itálie budeme pracovat na projektech 

zaměřených zejména na podporu sportu a zdravého životního stylu. 

Bohužel, z důvodu pandemie Covid - 19 nebylo možné uskutečnit zahraniční mobility, ale ani tak jsme 

nezaháleli a pracovali na úkolech online v prostředí platformy Etwinning. 

 

 

 

 

ÚDAJE O  PŘEDLOŽENÝCH  ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH  FINANCOVANÝCH ZCELA  NEBO Z  ČÁSTI  

Z  CIZÍCH  ZDROJŮ  

Název projektu Vyhlašovatel 
Požadovaná 

částka 

Přidělená 

částka 
Spoluúčast Stručný popis projektu 

Šablony JMZŠ 

Třinec III 
MŠMT 

1 243 177,00 

Kč 

1 243 177,00 

Kč 
0 Kč 

Škola zapojením do 

projektu získala 

prostředky na personální 

zajištění chůvy, speciálního 

pedagoga. Součástí 

projektu je absolvování 

projektových dnů jak 

v základní škole, tak 

v mateřské. 

Šablony JMZŠ 

Třinec II 
MŠMT 1 362 072 Kč 1 362 072 Kč 0 Kč 

Projekt OP VVV – Šablony 

JMZŠ Třinec II – Projekt 

je zaměřen na podporu a 

rozvoj následujících 

témat: personální podpora 
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pro děti 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 

WOMEN 

192 444 Kč 83 407 Kč 0 Kč 

Zajištění obědů pro 47 

žáků ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. 

Obědy pro děti KÚ 192 922 Kč 72 224,25 Kč 0 Kč 

Zajištění obědů pro 26 

žáků rodičů, kteří v daném 

období pobírali dávky 

v hmotné nouzi. 

Erasmus +  

„Games for 

Learning Science“ 

EU 22 686 € 22 686 € 0 Kč 

Cílem projektu je zvýšit 

kompetence pedagogů a 

žáků naší školy v jazykové 

oblasti pomocí spolupráce 

se zahraničními partnery 

při práci na společném 

projektu. 

Erasmus + 

„Gathering 

European 

Nations´Identities 

Under Sports“ 

EU 31 160 € 31 160 €  

Hlavním cílem projektu je 

zlepšení znalostí a 

dovedností žáků jazykové 

průpravy spojené se 

seznámením s národními 

sporty zúčastněných zemí 

(Francie, Itálie, Řecko, 

Portugalsko a ČR). 

Podpora plavání MŠMT 9 120 Kč 3 388 Kč 0 Kč 

Podpora výuky plavání na 1. 

stupni ZŠ. Tato částka 

byla určena na přepravu 

žáků. Plavání ve školním 

roce 2020/2021 se 

přerušilo z důvodu 

pandemie. 

 

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  PA RTNERY  

PŘI  P LNĚNÍ  ÚKOLŮ  VE  VZDĚLÁVÁNÍ  

Na naší škole pracuje odborová organizace.  

Dalšími partnery jsou: 

o Magistrát Města Třinec, Policie ČR, Městská policie Třinec, Úřad práce v Třinci 

o Městská knihovna v Třinci 

o Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

o KVIC Frýdek – Místek, Nový Jičín, Ostrava 

o Třinecké železárny, a.s., Strojírny a Stavby Třinec a.s., Energetika Třinec a.s. 

o Distribuce tepla Třinec a.s. 

o HCO Třinec 

o DDM v Třinci, Základní umělecká škola v Třinci, Soukromá obchodní akademie TRIA v Třinci, 

Gymnázium v Třinci, Střední odborná škola a učiliště v Třinci  

o Bunkr Třinec 

o Komunitko Borek 

o DK Trisia Třinec 

o Městské kino Kosmos, Muzeum města Třince a Třineckých železáren 

o Tělovýchovná jednota Třinec a STaRS 

o Pedagogicko-psychologická poradna v Třinci, Speciální pedagogické centrum ve Frýdku-Místku 

o Hasiči Třinec 

o Elpis Třinec 

o Poradna pro ženy a dívky Třinec 

o OU Ostrava 

o UP Olomouc 

o 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 2020/2021 se žáci část roku učili distančně. Byly zavedeny on-line hodiny kombinované 

se samostatnou prací. Postupem roku se přidávalo více on-line hodin. Probrat učivo jednotlivých ročníků 

se částečně podařilo, Byly upraveny tematické plány do dalšího školního roku. 

Podařilo se vzdělávat všechny žáky školy. Byla zapůjčena výpočetní technika žákům s přístupem na 

internet. Po povolení individuálního vzdělávání byl vypracován systém individuální práce se žáky, kteří 

potřebovali pomoci. Zapojili se všichni. Učitelé daných hodin, vychovatelé, asistenti pedagoga.  

O průběhu vzdělávání se pedagogové jednotlivých tříd společně on-line radili a hledali možná řešení 

vzniklých problémů. 

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.  

Náš cíl více zapojit rodiče do dění ve škole se letos podařilo splnit jen napůl. Rodiče se s děním ve výuce 

mohli seznámit během on-line hodin svých dětí. Byly zavedeny pravidelné online třídní schůzky a podle 

potřeby i individuální on-line konzultace s rodiči. 

Ve spolupráci s 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.  

V tomto školním roce proběhla rekonstrukce víceúčelového hřiště v ZŠ U Splavu a MŠ Borek dostaly nové 

herní prvky do školní zahrady a byla zrekonstruována jedna místnost ve školce. 

Spolupráce se všemi složkami organizace, zřizovatelem a dalšími institucemi je na velmi dobré a vysoké 

úrovni. 

Datum zpracování zprávy:     20. 10. 2021 

Datum projednání na poradě pracovníků školy:  21. 10. 2021 

Datum schválení školskou radou:                     8. 11. 2021                 

Podpis ředitele a razítko školy: 

 


