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1. Slovo úvodem 
 

Školní rok v proměnách  

Život ve střítežské škole zaznamenal v průběhu školního roku 2017/2018 mnoho proměn,  
od modernizace informačního systému přes výstavbu školní zahrady a odhalení 
významných událostí z historie školy až po zahájení rozsáhlé rekonstrukce.  
Ale představme si je pěkně po pořádku… 

Když se v září otevřely brány školy, čekalo na učitele, žáky i jejich rodiče mnoho novinek. 
Byl nastaven nový informační systém Edookit, pomocí kterého jsme chtěli zjednodušit 
správu dat a komunikaci především mezi rodiči a učiteli. Jako každá změna, našel si i tento 
systém své příznivce i odpůrce. Největším problémem pro zákonné zástupce, jak jsme 
zjistili při osobních konzultacích nebo v dotazníkovém šetření, byl přechod na elektronické 
žákovské knížky. Mnoho uživatelů si však pochvaluje rychlost komunikace i možnost 
používání Edookitu z kteréhokoliv zařízení v zabezpečeném prostředí cloudu. Věříme,  
že i moderní web školy pomohl k důstojné prezentaci života školy především díky  
své aktuálnosti, přehledu a příjemnému designu. Máme-li však zhodnotit tyto změny  
z celkového pohledu, zaznamenali jsme převážně pozitivní ohlasy. Ceníme  
si také konkrétních připomínek našich rodičů, budeme s nimi pracovat. 

Z viditelných proměn bychom rádi zmínili výstavbu školní zahrady. Byla to společná práce 
zaměstnanců, žáků i ochotných rodičů, která v průběhu celého školního roku postupně 
odhalovala jednotlivá zákoutí přírody kolem školní budovy. Těší nás, že nově vytvořená 
zahrada stále více láká děti k pobytu venku, třeba se školní družinou. Máme v plánu doplnit 
tyto prostory o interaktivní prvky tak, aby byly využívány častěji také v průběhu výuky 
(bylinková zahrádka, interaktivní výukové tabule, broukoviště – hmyzí domov, 
meteorologická stanice apod.). Tento projekt s názvem Rozkvetlá škola je spolufinancován 
z prostředků společností Lesy České republiky, s. p. a Nehlsen Třinec, s. r. o. 

Za svých 16 let prošla také soutěž Rozvíjej se, poupátko mnoha proměnami – objevila 
mnoho talentů, dává jim příležitosti, učí a inspiruje, umožňuje zajímavá setkání, spojuje 
lidi hudbou, je stále něčím nová a zajímavá. Co však zůstává neměnné, je její hlavní cíl: 
poskytnout dětem a mládeži příležitosti k rozkvětu jejich talentu. Zhodnotíme-li soutěž  
z hlediska organizačního, musíme konstatovat, že i po této stránce “roste” a vytváří 
zpěvákům kvalitní zázemí a hostům příjemné prostředí. Není to samo sebou, za vším stojí 
tým ochotných zaměstnanců střítežské základní školy a rodičů jejich žáků, za což mu patří 
velké poděkování. K celkové pohodě přispěl také skvělý výkon moderátora Radka Erbena, 
který soutěž provázel. Jeho příjemné vystupování pomohlo nejednomu zpěváku zahnat 
trému před vystoupením. Jsme velice pyšní na úspěch našich žákyň. které ve finále dne 19. 
6. 2018 získaly ve velké konkurenci skvělých zpěváků významná ocenění – Ivanka 
Przywarová titul LAUREÁT 4. kategorie a Ema Vavříčková CENU DIVÁKA ve 2. - 4. kategorii. 
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Gratulujeme! Přejeme všem ostatním zpěvákům stálou radost ze zpívání a Poupátku,  
ať kvete i v dalších letech. 

Největší časový prostor jsme ve školním roce 2017/2018 věnovali „pátrání“ po historii 
školy. Měli jsme k tomu velkou motivaci, neboť škola v roce 2018 slaví 90. výročí svého 
založení. Žáci zažili mnoho zajímavých projektových dnů a aktivit, aby nahlédli  

do pomyslného  

„zrcadla času“ a srovnali 
školní život svých dávných 
spolužáků s jeho dnešní 
podobou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průvodci při jejich hledání byli učitelé i pamětníci, kteří žákům na besedě poutavě 
vyprávěli, co sami zažili. Zajímavý životní příběh našeho 1. ředitele, pana Přemysla Micky, 
pak dětem přiblížil osobně jeho syn Zdeněk, jehož vyprávění zanechala v dětech opravdu 
hluboké dojmy. Důstojnou tečkou tohoto projektu pojmenovaného Škola v zrcadle času 
byly červnové netradiční radovánky. Bohatý program nabídl dostatek příležitostí 
k oslavám pro všechny zúčastněné – divadelní představení, odhalení pamětní desky 1. 
řediteli, výstavu „stará škola“, přehlídku řemesel, taneční i hudební vystoupení a mnoho 
dalších atrakcí ve stylu 20. let 20. století. 
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Do života školy v závěru školního roku zasáhla velkou měrou také rekonstrukce půdních 
prostor a sociálních zařízení, neboť z důvodu rozsáhlosti stavebních prací byl provoz školy 
ukončen týden před prázdninami. Přestože všichni zainteresovaní dělali  
vše pro to, aby se podařilo realizovat plán předat stavbu již v říjnu t. r., musela být doba 
rekonstrukce prodloužena, neboť byly zjištěny závažné problémy, které je nutno vyřešit 
ještě před přestavbou půdních prostor. Konkrétně se jedná o nevyhovující stav střechy,  
a tak se zřizovatel rozhodl investovat své prostředky pro její generální opravu, včetně 
výměny střešní krytiny. O výsledku této náročné modernizace školy budeme veřejnost 
informovat po jejím ukončení, již nyní bychom však rádi poděkovali zastupitelům obce  
za obrovskou podporu, které si velmi vážíme.  
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Shrneme-li na závěr, co nám školní rok 2017/2018 dal a v čem byl výjimečný, je na místě 
přiznat, že to byla především obrovská chuť dětí, zaměstnanců a rodičů pomoci škole 
prožít společný čas, nejen proto, abychom jí připravili důstojné oslavy, ale také přispěli  
k tomu, aby mohla – i po tolika letech – fungovat a přinášet dětem stále nové podněty  
a zájem o vzdělání v konkurenci dnešních vysokých nároků. Děkujeme za to všem, kteří  
se jakoukoliv měrou a podobou podíleli, a věříme, že ta naše střítežská školička bude 
„stále mladičká“ svým pojetím a „hezká i na pohled, ač slaví 90 let”, jak jí přály děti  
ve společné písni na závěr divadelního představení. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Dagmar Machálková 
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2. Organizace školního roku 

2.1 Školní rok 2017/2018 v číslech 
 

Ve školním roce 2017/2018 bylo ke dni 30. 9. 2017 ZŠ zapsáno 79 žáků (1. ročník                             
19, 2. ročník 13, 3. ročník 15, 4. ročník 18, 5. ročník 14), MŠ 45 dětí ve dvou třídách  
(I. třída 25, II. třída 20) a ŠD 57 žáků ve dvou odděleních (I. oddělení 28, II. oddělení 29).  
O chod školy se staralo 19 zaměstnanců, z toho 14 pedagogických (6 učitelů ZŠ, 4 učitelé 
MŠ, 2 vychovatelky, z nichž 1 pracovala současně jako asistentka pedagoga, 2 další 
asistenti pedagoga) a 7 správních (1 školnice ZŠ, 2 uklízečky MŠ se současným úvazkem 
jako pracovnice provozu školní jídelny, 2 kuchařky a 1 s úvazkem vedoucí školní jídelny  
a hospodářky školy; v rámci projektu „Šablony I“ byla zaměstnána jako školní asistentka 
další zaměstnankyně s úvazkem v ZŠ i MŠ). Od 1. 1. 2018 byla přijata na pozici školního 
asistenta další zaměstnankyně, čímž se zvýšil počet pedagogů na 15 a celkový počet 
zaměstnanců na 22. Externí zaměstnankyní školy je hlavní ekonomka. Podrobnosti přináší 
kapitola 2.9. 

V základní škole se v tomto školním roce žáci vyučovali v 5 třídách a 5 ročnících.  
Žáci 1.-5. ročníku se vzdělávali podle ŠVP "Buďme na sebe hodní". Ve škole působilo  
6 učitelů včetně ředitelky, 3 asistentky pedagoga a 1 školní asistentka.  

Výuka probíhala v 5 kmenových třídách. Ve škole je počítačová učebna vybavená počítači 
s připojením na internet a ve všech třídách je při výuce možno využívat také interaktivní 
tabule. K výuce informatiky i ostatních předmětů s využitím digitálních technologií 
napomáhá také další zobrazovací technika – dataprojektor nainstalovaný v počítačové 
učebně a 5 tabletů využitelných pro skupinovou práci. Tělesná výchova se vyučuje 
v tělocvičně a na obecním multifunkčním hřišti, dále v pronajatých prostorách – bazénu, 
sportovní hale (Smilovice) a na ledové ploše zimního stadionu (Český Těšín). Škola využívá 
také nedalekého Ski areálu v Řece k účasti na lyžařském výcviku. 

Na začátku školního roku 2016/2017 došlo v souvislosti se změnou legislativy v oblasti 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) k zahájení  
tzv. inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Díky kvalitní práci pedagogů a za velké pomoci 
školní asistentky, nové pracovní síly zaměstnané v rámci projektu „Vzděláváme se spolu  
a navzájem“ (“Šablony I“ – podrobněji v kapitole 2.16), se přes značnou administrativní  
a organizační zátěž podařilo zajistit vysokou úroveň péče o žáky se SVP. V tomto školním 
roce zajišťovali pedagogičtí zaměstnanci v ZŠ inkluzivní výuku celkem u 10 žáků se SVP 

http://www.zsstritezuct.net/materialy/zmeny_platne_od_1.9.2013_SVP_Bnsh.pdf
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s podpůrnými opatřeními od 2. stupně, z toho: 7 s individuálním vzdělávacím programem 
– IVP, 4 vyžadující péči asistenta pedagoga, 5 žákům byl zajištěn předmět speciálně 
pedagogické péče s dotací 1 hodiny týdně, 1 žákovi pak 1 hodinu týdně pedagogická 
intervence.  

Mateřská škola měla 2 třídy. Rámcový vzdělávací program „Hrajeme si celý rok“  
je inspirován projektem „Barevné kamínky“. V MŠ působili 4 učitelé. 

Také v mateřské škole bylo v tomto školním roce vzděláváno 1 dítě se SVP s podporou 
asistenta pedagoga. 

Ve 2 odděleních školní družiny pracovaly 2 vychovatelky.  Provoz ranní družiny  
byl od 6:20 do 7:35 hod., odpolední od 11:40 do 16:00 hod. Žáci se v ŠD vzdělávají podle 
ŠVP pro zájmové vzdělávání "Kamarádi s úsměvem". 

Součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní a vývařovnou i výdejna pro MŠ  
v prostorách odloučeného pracoviště. V ŠJ pracují 2 kuchařky a 1 vedoucí školní jídelny. 
K 30. 10. 2017 bylo na školní stravování zapsáno 45 dětí z MŠ a 69 žáků ZŠ. 

Kolektiv učitelů ZŠ a MŠ posílily z důvodu nárůstu počtu žáků se SVP 3 nové pracovní síly, 
asistentky pedagoga Ing. Janina Poloková, Alena Struhalová (od 1.10.2017), Věra Pirklová 
(od 1.1.2018). V MŠ ukončila pracovní poměr Bc. Jarmila Kičmerová, DiS., její pracovní 
pozici učitelky převzala Bc. Zuzana Sabelová, DiS. V průběhu školního roku došlo 
k ukončení pracovního poměru Jany Matějové, kterou vystřídala Mgr. Věra Kucharová  
(od 12.3.2018). 

Pro vzdělávací i zájmovou činnosti byla vytvořena vlastní školní zahrada v rámci projektu 
Rozkvetlá škola, která v současné době slouží především k relaxaci (o přestávkách  
i ve školní družině). V rámci 2. etapy plánujeme ve školním roce 2018/2019 její dokončení,  
aby mohla být využita kromě přímé výuky také v rámci volnočasových aktivit ve školní 
družině či v rámci zájmových kroužků, stejně jako prostřednictvím společných akcí s rodiči 
žáků apod. k výuce (v praktických činnostech), k posílení fyzické zdatnosti žáků (součástí 
plánu je i výstavba interaktivního chodníku).  

Organizační vedení zájmových kroužků zajišťoval Dům dětí a mládeže (DDM) v Třinci, 
kterému naše škola pronajímá prostory stejně jako ZUŠ A PLUS z Českého Těšína,  
ve které se mohli žáci vyučovat hře na flétnu a keyboard.  
 
 
 
 

http://www.zsstritezuct.net/materialy/aktualizace_svp_sd_od_2013_14.pdf
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2.2 Projekty a granty 

 
 „Aktivní škola“                                                                 „Ovoce a zelenina do škol“                                                                                                                                                                               

                                         

 

 

 

 
„Celé Česko čte dětem“ 

 

 

 

 
 

„Místní akční plán v ORP Třinec“                                    „Vzděláváme se spolu a navzájem“ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Autorské školní projekty: 

„Děti zvířátkům"  

„Putování s Pepíkem" 

„Rozvíjej se, poupátko“ 

„Rozkvetlá škola“ 

„Škola v zrcadle času“ 

„Zdravá škola" 

„Zpívající školička" 

 

https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/aktivni-skola
https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx
http://celeceskoctedetem.cz/
http://map.trinecko.cz/
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/vzdelavame-se-spolu-navzajem
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/deti-zviratkum
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/deti-zviratkum
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/putovani-s-pepikem
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/putovani-s-pepikem
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/rozvijej-se-poupatko
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/rozvijej-se-poupatko
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/rozkvetla-skola
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/skola-v-zrcadle-casu
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/zdrava-skola
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/zdrava-skola
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/zpivajici-skolicka
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/zpivajici-skolicka
http://trinec.mapy-vzdelavani.cz/


VÝROČNÍ ZPRÁVA                                                                                             2017/2018 

 

 

                                   

 

   12 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

739 59 Střítež 108 

Granty: 
 

 

  
 

„Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018" 

(podpora projektu Rozvíjej se, poupátko) 

 

Podrobné informace o školních projektech najdete na našich webových stránkách školy  

https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty.  

2.3 Identifikační údaje 
 

název školy:           Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek,   
příspěvková organizace 

adresa školy: Střítež 108, 739 59 
ředitel školy:          Mgr. Dagmar Machálková 
telefon:                   558694337 
e-mail:                    reditelzsstritezuct@seznam.cz 
web:                        www.zssstritezuct.net 
IČ:                          75026457 
IZO:                       102068755 
RED-IZO:              600134199 

2.4  Právní forma 
 

právní forma:   příspěvková organizace                                                                               
zápis do ŠR: 1. 1. 2003 

2.5 Zřizovatel školy 
     

název zřizovatele:   Obec Střítež 
adresa zřizovatele: Střítež 118, 739 59 
telefon:                     558694322 
e-mail:                      stritez@obecstritez.cz 
web:                          www.obecstritez.cz 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-program-podpory-aktivit-v-oblasti-kultury-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-98887/
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty
mailto:reditelzsstritezuct@seznam.cz
http://www.zssstritezuct.net/
mailto:stritez@obecstritez.cz
http://www.obecstritez./
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2.6 Historie školy v datech 
 

založení školy:   1. 9. 1924 (od roku 1928 otevřena současná budova školy) 
sloučení ZŠ a MŠ: 1. 1. 2003 
datum zápisu do ŠR:                     1. 1. 2005 
organizační součásti školy: ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ s vývařovnou a výdejnou 
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2.7  Karta školy 
 

Karta školy pro školní rok 2017/2018 

1. Právní subjektivita: příspěvková organizace: 

 Typ školy: základní škola neúplná (pouze 1. stupeň) a mateřská škola 

2. Kapacita zařízení: ZŠ - 82, MŠ - 55, ŠD - 60, ŠJ - 130 

3. Děti  3 - 6 let: 45 

4. Žáci  6 - 15 let: 79 - 1. roč./19, 2. roč./13, 3. roč. 15, 4. roč./18, 5. roč./14 

5. Žáci ŠD (aktuální stav): 57 

6. Pedagogický personál: 15 

7. Počet zaměstnanců celkem: 22 

8. Školní jídelna/výdejna: ano/ano 

9. Vyvařovací kapacita: 130 

10. Tělocvična: ano 

11. Ubytovací kapacita: ne 

Součástí příspěvkové organizace je ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ s vývařovnou, výdejnou.  

Škola provozuje doplňkovou činnost: 

1. provozování tělovýchovných a sportovních zařízení 

2. hostinská činnost 

3. poskytování krátkodobých pronájmů 
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2.8  Základní údaje o školském zařízení a organizačních součástech  
 ve školním roce 2017/2018 

 
Stav  
k 30. 9. 2017 

Počet tříd/ročníků 
celkem 

Počet dětí/žáků  Počet dětí/žáků  
na třídu, oddělení 

Přepočtený počet  
učitelů/pedagogů 

Počet dětí/žáků  
se 
SVP/IVP/PSPP/PI 

ZŠ 5/5 79 15,6 6/8 9/7/5/1 

ŠD 2 57 28,5 1,397 7/5/3/1 

MŠ 2 45 22,5 4/4,5 1/1/-/- 

ŠJ jídelna  
vývařovna 
výdejna 

69 žáků ZŠ 
45 dětí MŠ 
20 zaměstnanců 
  7 cizích strávníků 

--- --- --- 

2.9  Zaměstnanci školy 
 

 
Ředitelka školy:           Mgr. Dagmar Machálková 
Ekonom: Bc. Karin Klesniaková 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Pedagogičtí zaměstnanci:           Mgr. Lenka Drabinová, třídní učitelka I. třídy (1. roč.) 
Věra Pirklová, asistentka pedagoga (2. roč.) 
Mgr. Yvetta Škutová, třídní učitelka II. třídy (2. roč.) 
Ing. Janina Poloková, asistentka pedagoga (2. roč.) 
Mgr. Eva Machová, třídní učitelka III. třídy (3. roč.) 
Věra Lasotová, asistentka pedagoga (3. roč.) 
Mgr. Michaela Křivánková, třídní učitelka IV. třídy (4. roč.) 
Mgr. Olga Landecká, třídní učitelka V. třídy (5. roč.) 

Správní zaměstnanci: Bc. Ludmila Schlesingerová, školní asistentka 
Anna Kacířová, hospodářka/pokladní 
Iveta Pelková, školnice 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Pedagogičtí zaměstnanci:           Danuše Herecová, vedoucí učitelka I. třída 
Eva Piekarová, učitelka I. třída 
Bc. Zuzana Sabelová, DiS., učitelka II. třída 
Jana Matějová, učitelka II. třída 
Alena Struhalová, asistentka pedagoga II. třída 

Správní zaměstnanci: Jana Šatná, uklízečka 
Janina Ščerbová, uklízečka  
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Pedagogičtí zaměstnanci:           Věra Lasotová, vychovatelka I. oddělení 
Zita Wojnarová, vychovatelka II. oddělení 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Správní zaměstnanci:           Anna Kacířová, vedoucí školní jídelny 
Marie Wagnerová, hlavní kuchařka 
Anna Siwá, pomocná kuchařka 
Jana Šatná, pracovnice provozu 
Janina Ščerbová, pracovnice provozu 

Zaměstnanci ZŠ a ŠD 
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Zaměstnanci MŠ a zaměstnanci ŠJ  
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2.10 Charakteristika školy 
 

Škola se nachází v malebném prostředí v podhůří Moravskoslezských Beskyd. Její poloha 
nedaleko hlavní komunikace silniční i železniční ve směru na Frýdek–Místek a Český Těšín 
umožňuje docházku dětem nejen ze Stříteže, ale i z okolních obcí – Vělopolí, Ropice, 
Smilovic i Dolního Žukova. 

Škola je centrem kulturního i společenského dění obce Střítež. 

Pedagogický sbor ZŠ má plně kvalifikované učitele. Pro výuku žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami zajišťuje škola kvalitní péči pod vedením odborně způsobilých 
učitelů. Škola v tomto školním roce podporovala kariérní růst pedagoga  
se zaměřením na kvalifikaci metodika prevence, specializační činnost koordinátora  
a metodika ICT díky kvalifikačnímu studiu mohl od tohoto školního roku vykonávat další 
pedagog. Kvalifikační studia dalších specializačních činností jsou v plánu v dalších letech 
(výchovný poradce, koordinátor EVVO, koordinátor ŠVP). 

Ke kvalitě práce pedagogů přispívá velmi dobrá a úzká metodická spolupráce s pedagogy 
z mateřské školy. Prostřednictvím spolupráce se školskými poradenskými zařízeními  
(PPP Třinec, SPC Kapitána Vajdy Ostrava) a dalšími institucemi (OS Karavana, Renarkon) 
poskytuje škola poradenské služby žákům i zákonným zástupcům v oblasti prevence 
patologických jevů, při řešení výukových i výchovných problémů. Velmi přínosná byla 
setkání se zákonnými zástupci žáků v rámci projektu Vzděláváme se spolu a navzájem, 
která napomohla ve snaze přiblížit školu rodičovské veřejnosti – viz kapitola 2.16. 

Při výuce je využívána moderní audiovizuální technika a počítačová síť s připojením  
na internet. Vedeme žáky k zásadám bezpečného používání internetu formou poučení, 
besed či krátkých instruktážních filmů „Seznam se bezpečně“ či „Kraje pro Bezpečný 
internet“. 

V blízkém okolí školy mají žáci možnost využívat sportovní multifunkční hřiště,  
a to jak ve výuce TV, tak i ve školní družině či mimoškolních aktivitách. Travnatý prostor  
v zahradě před budovou školy je zařízen průlezkami, pískovištěm, kolotočem, venkovním 
stolem pro stolní tenis a altánem s lavicemi a stoly sloužícími k relaxaci dětí a pro výuku  
v horkých letních dnech. K zajištění plaveckého výcviku žáků škola organizuje účast  
v plavecké škole, převážně v Třinci. Prostřednictvím školy je organizována také „Lyžařská 
školička“ ve Ski areálu v Řece. Dvakrát v sezóně zajišťujeme ve spolupráci se SRPŠ také 
výcvik bruslení v zimním sportovišti v Českém Těšíně. 

Škola rozvíjí spoluúčast žáků na životě školy. Práva a povinnosti žáků jsou shrnuty  
ve školním řádu. Důsledně, prokazatelně a pravidelně jsou žáci instruováni o možném 
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ohrožení zdraví a bezpečnosti při činnostech, jichž se účastní v průběhu vzdělávání  
i výchovných aktivitách. 

2.11 Informační systém 
 

Ve školním roce 2017/2018 byl spuštěn provoz nových webových stránek, které přinesly 
aktualizaci dat a modernizaci v oblasti komunikace mezi školou, žáky, zákonnými zástupci 
a veřejností prostřednictvím propojení s on-line přístupným informačním systémem školy 
Edookit (elektronické třídní knihy, žákovské knížky, odhlašování obědů, komunikace).  

Webové stránky školy www.zsstritez.cz nabízí základní informace o škole jako celku  
i aktuální informace k výuce, organizaci a o životě školy. Web školy poskytuje možnost 
seznámit se s dokumentací školy (školními vzdělávacími programy, ICT plánem, 
minimálním preventivním programem, s projekty a dalšími připravovanými  
i realizovanými školními aktivitami) či nahlédnout do připraveného jídelníčku. V google 
kalendáři pak mohou uživatelé pohodlně sledovat připravované akce, v novinkách najít 
hodnocení školních událostí. Bohatá fotogalerie poskytne obrazovou zpětnou vazbu. 

Své místo na webu mají také stránky Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Střítež. 

Webový portál školy je počínaje dnem 25. 5. 2018 obsluhován v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 a přináší o ochraně 
osobních údajů v ZŠ a MŠ Střítež základní poučení. 
 

2.12 Školská rada 
 
S účinností od 16. 6. 2005 byla zřízena Školská rada při ZŠ a MŠ Střítež,  
která se ve své činnosti řídí ustanovením § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

Školská rada se na svých zasedáních vyjadřuje ke školnímu vzdělávacímu programu  
a k jeho realizaci, stejně jako k dalším skutečnostem vyplývajícím ze školského zákona. 
Schvaluje změny školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.  

Ve školním roce 2017/2018 pracovala ŠR v tomto složení: 
- Mgr. Adéla Kapitanovová – jmenována zastupitelstvem Obce Střítež (zřizovatelem) 
- Mgr. Dagmar Lokayová – zastupuje zákonné zástupce 
- Mgr. Yvetta Škutová – zastupuje ZŠ a MŠ Střítež, okres Frýdek-Místek, p. o. 

http://www.zsstritez/
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Projednávala mimo výše uvedené otázky návrhu rozpočtu na rok 2018 na základě zákona 
č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové zodpovědnosti, byla seznámena s plánem akcí 
aktuálního školního roku i školního roku 2018/2019, především s plány oslav  
u příležitosti 90. výročí založení školy a plánech rekonstrukce půdních prostor. 

2.13 Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty 
 
Naší snahou je vytvářet programy, které podporují především spolupráci školy a obce, 
spolupráci okolních škol a v Mikroregionu obcí povodí Stonávky (a od roku 2012 
prostřednictvím organizování soutěžního projektu „Rozvíjej se, poupátko“ také spolupráci 
napříč regiony Třinecko–Jablunkovsko–Stonávka). Jde o dlouhodobé kontakty kulturního 
i sportovního charakteru, které vrcholí zapojením žáků do divadelních představení, 
výtvarných a pěveckých soutěží, benefičních koncertů, sportovních klání a mnoha dalších 
aktivit. Spolupracujeme s organizacemi zaměřenými na prevenci sociálně-patologických 
jevů a zkvalitnění komunikace jedince ve vztahu k okolí (třídě, skupině) s cílem hlubšího 
poznání sebe sama. 

Hlavními pilíři školy v této oblasti je spolupráce se zřizovatelem a se SRPŠ – Spolkem 
rodičů a přátel školy. Oba subjekty se ve spolupráci s vedením a pedagogickým sborem  
ZŠ a MŠ snaží vytvořit našim dětem a žákům takové prostředí,  
ve kterém se budou cítit dobře a které jim nabídne kvalitní podmínky a mnoho příležitostí  
k úspěšnému vzdělávání. Zřizovatel podporuje školu především materiálně, SRPŠ formou 
finančních či materiálních darů, pořádáním společných akcí, organizováním vlastních 
aktivit pro děti a veřejnost.  
 

2.14 Spolupráce s ČMOS 
 
Od 1. 3. 2016 byla činnost ZO ČMOS při ZŠ a MŠ Střítež ukončena. 

2.15 Organizace školního roku 2017/2018 
 
Organizace školního roku 2017/2018 v základních školách, středních školách, základních 
uměleckých školách a konzervatořích 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí  
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4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období 
školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.  

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.  Vánoční 
prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý  
2. ledna 2018.  Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy 

05.02. - 11.02. 2018 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, 
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná 

12.02. - 18.02. 2018 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův 
Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 

19.02. - 25.02. 2018 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-
západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, 
Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 

26.02. - 04.03. 2018 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, 
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín,  
Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 

05.03. - 11.03. 2018 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice,  
Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, 
Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 

12.03. – 18.03. 2018 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, 
Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, 
Ostrava-město, Prostějov 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018. 

Poznámka: pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona  
č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 
pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 

   
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.  
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. 
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2.16 Plán akcí 2017/2018 
 

ZÁŘÍ 

• PŘEHAZOVANÁ v Ropici 
• Zahájení soutěže ve sběru lesních plodů „Děti zvířátkům“ 
• Zahájení projektu "Klub škol, které čtou dětem" (Celé Česko čte dětem) 
• Noční procházka pohádkovým lesem 
• Odborně zaměřené tematické setkání a spolupráce s rodiči dětí MŠ I. 

ŘÍJEN 

• Vycházka do přírody, akce s myslivci (u příležitosti Dne stromů, péče o zvěř) 
• Týden knihoven – zapojení dětí do celostátního projektu (akce Knihovny Třinec, 

Střítež) 
• Setkání s jubilanty" – kulturní vystoupení našich žáků 
• MINIKOPANÁ ve Smilovicích 
• Drakiáda 
• Divadelní představení 
• Odborně zaměřené tematické setkání a spolupráce s rodiči dětí ZŠ I. 

LISTOPAD 

• Lampionáda 
• Zahájení charitativního projektu "Děti dětem" – vánoční dílny s rodiči, vánoční 

jarmark na podporu nadačního fondu „Šance onkoláčkům“ 
• Divadelní představení 
• Turistický výšlap ŠD 
• Odborně zaměřené tematické setkání a spolupráce s rodiči dětí ZŠ II. 
• Odborně zaměřené tematické setkání a spolupráce s rodiči dětí MŠ II. 

PROSINEC 

• Mikulášská besídka 
• Benefiční koncert vítězů pěvecké soutěže „Rozvíjej se, poupátko“ 
• Vánoční besídky – MŠ, ZŠ, ŠD 
• Zdobení lesa zvířátkům, vyhodnocení soutěže "Děti zvířátkům" 
• Adventní koncert v KD Střítež 
• Odborně zaměřené tematické setkání a spolupráce s rodiči dětí MŠ III. 
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LEDEN 

• Lyžařský výcvikový kurz ve SKI areálu Řeka (MŠ a ZŠ) 
• FLORBAL v Třanovicích 
• Turistický výšlap ŠD 
• Švihadlový král (akce ŠD pro školáky) 
• Odborně zaměřené tematické setkání a spolupráce s rodiči dětí ZŠ III. 

ÚNOR 

• Ples rodičů v KD 
• Dětský karneval v KD 
• Bruslení v Českém Těšíně 
• Kulig – zimní radovánky v odpoledních hodinách 
• Regionální pěvecká soutěž ve zpěvu lidových písní „Zpěváček“ v DDM Třinec 
• Řemeslné dílny s rodiči 
• Účast na akci „Podané ruce“ evropského spolku pro zdravotně postižené 

BŘEZEN 

• Den jódu – přednáška o zdravé výživě s ochutnávkou rybích pomazánek 
• VYBÍJENÁ v Hnojníku 
• Recitační soutěž – třídní, školní a regionální kolo (Třinec) 
• Čtenářská soutěž o "Nejlepšího čtenáře" třídy a školy 
• Turistický výšlap ŠD 

DUBEN 

• Zápis k základnímu vzdělávání 
• Třídní a školní kolo soutěže "Rozvíjej se, poupátko" ve zpěvu populárních písní 
• DĚTI PŘED OPONOU – setkání divadel v Třanovicích 
• Dopravní soutěž „Mladý cyklista“ se zástupci Policie ČR (4. a 5. ročník) 
• Den Země – přednáška o včelách, soutěž ve sběru papíru 
• Pálení čarodějnic 

KVĚTEN 

• Zápis k předškolnímu vzdělávání 
• Výtvarná soutěž KRAJINA KOLEM NÁS v Komorní Lhotce 
• Bláznivá olympiáda v ŠD 
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• "Rozvíjej se, poupátko" – soutěžní hudební a výtvarný projekt pro Třinecko, 
Jablunkovsko a Stonávku 

• „Rozvíjej se, poupátko“ – finále pěvecké soutěže v Třinci 
• "Vítání občánků" – vystoupení našich žáků 

ČERVEN 

• 90. výročí školy – společná akce školy, SRPŠ, Obce Střítež 
• Den dětí (akce ŠD pro školáky – soutěživé hry – zručnost) 
• Den dětí ŠD 
• Výlety ZŠ, MŠ 
• Turistický výšlap ŠD 
• Rozloučení s 5. ročníkem 

Podrobnosti k akcím a termíny (pokud jsou již známé) najdete v našem školním kalendáři. 

Akce označené VELKÝM PÍSMEM – společné akce škol Mikroregionu obcí Povodí Stonávky. 

Akce označené tučným písmem – akce pořádané SRPŠ (Spolkem rodičů a přátel školy)  
při ZŠ a MŠ Střítež. 

Akce psané kurzívou – akce pořádané Obcí Střítež. 

Akce barevně vyznačené – akce v rámci projektu „Vzděláváme se spolu a navzájem“  
(viz stránka projekty). 

https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/vzdelavame-se-spolu-navzajem
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2.17 Projekt "Vzděláváme se spolu a navzájem"  2016-2018 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu
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Od školního roku 2016/2017 byla škola zapojena do projektu z výzvy OP VVV „Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ s názvem 
„Vzděláváme se spolu a navzájem", reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001594. 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj 
pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy  
do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí  
a žáků. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních  
a investičních fondů a podpořen MŠMT České republiky.  

Do projektu byli zapojení všichni pedagogičtí zaměstnanci MŠ a ZŠ spolu s dětmi, žáky  
a jejich zákonnými zástupci.  

 

Přehled šablon: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

II/1.1 Školní asistent – personální podpora ZŠ 
II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 8 hodin 
II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ  
II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 
II/4.1 
 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

II/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ 
II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská     

pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze) 
II/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 
II/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

 

Harmonogram konání aktivit projektu: 
 
Aktivity byly realizovány v období 3. 10. 2016 – 31. 5. 2018.  

Původně plánované období realizace projektu (do 2. 10. 2018) bylo zkráceno,  
a to k 31.5.2018, aby bylo možné plynule navázat na další etapu šablon již od 1. 9. 2018. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

II/1.1  • Školní asistent – personální podpora ZŠ 

01.02.2017 - 30.04.2018 
  

II/2.8  • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP                      
v rozsahu 8 hodin 

21.03.2017 Jak sestavit plán PlPP  
01.09.2017 Hodnocení žáků se SVP  
26.10.2017 Nadané děti  
  

II/3.1  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

01.02.2017-30.06.2017  
01.10.2017-31.01.2018  
  

II/3.2  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

01.02.2017-30.06.2017  
  

II/4.1  
   

• Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

03.09.2017 Nebezpečí Facebooku a kyberšikana  
09.11.2017 Jak probudit v dětech čtenáře  
23.01.2018 Nebojme se první pomoci!  

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

II/1.1  • Školní asistent – personální podpora MŠ 

01.02.2017 - 30.04.2018  
  

II/2.3  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ– DVPP v rozsahu 16 hodin 
(varianty: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, 
Inkluze) 

03.05.-04.05.2017 Rozvoj předmatematických představ v MŠ  
  

II/2.6  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

listopad-prosinec 2017  
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II/3.3  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v 
MŠ 

20.09.2017 Zdraví a bezpečnost dětí v MŠ  
08.11.2017 Prevence vad řeči u dětí předškolního věku  
15.12.2017 Výchovné vlivy  

 

2.18 „Místní akční plán v ORP Třinec“   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZŠ a MŠ Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, je zapojena  
do dotačního projektu „Místní akční plán v ORP Třinec“, který usiluje o zlepšení kvality 
vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že podporuje spolupráci zřizovatelů 
vzdělávacích zařízení, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To s sebou přináší společné 
informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických 
problémů a potřeb. Stěžejní je přitom funkční spolupráce zřizovatelů škol a dalších 
vzdělávacích zařízení, škol a ostatních poskytovatelů vzdělávání, žáků a rodičů.      

Pedagogičtí pracovníci využili nabídky zajímavých setkání a seminářů pořádaných v rámci 
výše zmíněného dotačního projektu, například semináře „Současný žák, současný učitel“, 
Jak pracovat s nadanými žáky“, „Čtenářská gramotnost“ apod.  
 
 
 

http://trinec.mapy-vzdelavani.cz/
http://trinec.mapy-vzdelavani.cz/
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2.19 Přehled tříd a žáků 
 
Na začátku školního roku přišlo 19 žáků do 1. ročníku, z 5. ročníku odešlo 17 žáků.   
K 1. 9. 2017 ukončil vzdělávání 1 žák z III. ročníku. 

Celkem žáků ZŠ k 30. 9. 2017: 79, z toho: 33 chlapců a 46 dívek, z toho 9 žáků  
se SVP, z toho 7 s IVP, 4 s AP, 5 s PSPP, 1 s PI. 

 
Třída Ročník Třídní učitel Celkem žáků Dívek Chlapců 

I. třída 1. ročník Mgr. Lenka Drabinová  19 10 9 
II. třída 2. ročník Mgr. Yvetta Škutová   13 8 5 
III. třída 3. ročník Mgr. Eva Machová 15 8 7 
IV. třída 4. ročník Mgr. Michaela Křivánková    18 9 9 
V. třída 5. ročník Mgr. Olga Landecká    14  11 3 
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2.20 Školní vzdělávací program 
 
Od roku 2008 se v naší škole začalo vyučovat podle nového Školního vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání (dále jen ŠVP ZV) "Buďme na sebe hodní". Výuka 
anglického jazyka probíhá od 3. ročníku. Žáci jsou ve všech předmětech klasifikováni 
známkami. Po ukončení 5. ročníku pokračují děti ve školní docházce převážně  
v ZŠ v Hnojníku, v Českém Těšíně nebo v Třinci.  

Kromě průběžné aktualizace tohoto základního vzdělávacího dokumentu dle platných 
legislativních a organizačních změn bude jeho hlavní charakteristika v návaznosti  
na novelu vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
a žáků nadaných (Vyhláška č. 27/2016 Sb.) vycházet z těchto priorit: 

- vytvářet a udržovat zdravé klima školy se zaměřením na celkové kulturní prostředí 
školy a na systém mezilidských vztahů, který je dán jak vztahy mezi učiteli a žáky,  
tak i vztahy mezi učiteli samotnými, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy,  
mezi učiteli a zákonnými zástupci, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem 
a také vztahy mezi žáky samotnými; 

- učit žáky takové znalosti a dovednosti, které jsou dobře uplatnitelné v životě; 

- vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporujeme 
zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů; 

- vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu  
a pravidel chování ve třídě, na jejichž tvorbě se podílejí samotní žáci; 

- začlenění potřebných změn v souvislosti s Vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků  
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění. 

 

2.21 Učební plán  
 

Předmět Třída/ročník  
 I./1. roč.  II./2. roč.  III./3. roč.  IV./4. roč.  V./5. roč.  

Český jazyk  ČJ (Ml, Čt, 
Ps, LV) 

9  10   9   7  7  

Anglický jazyk  AJ  ---  ---  3  3  3  
Matematika  M (Ma, G)  4  5  5  5  5  
Informatika  Inf  ---  ---  ---  ---  1  
Prvouka  Prv  3  2  3  ---  ---  

http://www.zsstritezuct.net/materialy/svp_bnsh.doc
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2.22 Rozvrh hodin 
 
I. třída (1. ročník) 

 
II. třída (2. ročník) 

 
 
 

Přírodověda  Př  ---  ---  ---  2  2  
Vlastivěda  Vl  ---  ---  ---  2  1  
Hudební výchova  HV  1  1  1  1  1  
Výtvarná výchova  VV 1  1  1  2  2  
Tělesná výchova  TV  2  2  2  2  2  
Praktické činnosti  PČ  1  1  1  1  1  
Celkem   21  22  25  25  25  
Časová dotace                                                                                                         118  
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III. třída (3. ročník) 

 
 
IV. třída (4. ročník) 

 
 
V. třída (5. ročník) 
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Použité zkratky:  
 

 

2.23 Nepovinné předměty, kroužky 
 

PONDĚLÍ 
Čtenářský klub       • I. pololetí – projekt „Vzděláváme se spolu                                    

a navzájem“ 
• každý týden (13:00 – 14:30) 
• výběr žáků 
• uč. Drabinová 

Pěvecký kroužek   • II. pololetí 
• každý týden (13:00 – 13:45) 
• všechny ročníky 
• uč. Drabinová 

ÚTERÝ 
Náboženství evangelické  • každý týden (12:50–13:35) 

• všechny ročníky 
• f. Firla 

ČJ  Český jazyk 
Ml Mluvnice 
Čt Čtení  
Ps Psaní  
LV Literární výchova 
AJ  Anglický jazyk 
M   Matematika  
Ma Matematika  
G Geometrie  
Inf  Informatika  
Prv  Prvouka  
Př  Přírodověda  
Vl  Vlastivěda  
HV  Hudební výchova 
VV  Výtvarná výchova 
TV  Tělesná výchova 
PČ  Praktické činnosti 
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STŘEDA 
Pohybové hry  • každý týden (13:00–13:45) 

• 4. a 5. ročník 
• uč. Landecká 

Fotbal   • dle rozpisu v kalendáři (15:15–16:00) 
• všechny ročníky 
• vych. Lasotová 

ČTVRTEK 
Keramický kroužek I. a II.  
  

• sudý týden (12:40–14:40) 
• všechny ročníky 
• řed. Machálková, uč. Škutová 

Deskové hry  • každý týden (14:15–15:45) 
• všechny ročníky 
• p. Bayerová 

PÁTEK 
Angličtina hrou  • každý týden (11:50–12:50) 

• 2. ročník 
• uč. Machálková 

 

 

2.24 Přehled výsledků vzdělávání žáků  
  
Přehled prospěchu 

Ročník Počet žáků                        
ve třídě 

Prospělo                                       
s vyznamenáním 

Neprospělo Chování 

     
  celkem tj.  % celkem tj.  % 2. stupeň 3. stupeň 
1.  19 19 100,000 0 0 0 0 
2.  13 13 100,000 0 0 0 0 
3.  15 13 86,667 0 0 0 0 
4.  18 14 77,778 0 0 0 0 
5.  14 12 85,714 0 0 0 0 
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Přehled docházky 
Ročník Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

1. pololetí 2. pololetí Průměr na žáka                       1. pololetí 2. pololetí Průměr 
na žáka                       

1.  629 555 62,32 0 0 --- 
2.  488 389 67,46 0 0 --- 
3.  602 676 85,20 0 0 --- 
4.  677 504 65,61 0 0 --- 
5.  482 416 64,14 0 0 --- 

 
 

2.25 Zápisy k základnímu vzdělávání 
 

Samotnému správnímu řízení ve věci přijetí k základnímu vzdělávání předchází 
dlouhodobý proces přípravy žáků v předškolním oddělení vedený zkušenými 
kvalifikovanými pedagogy a úzká spolupráce se zákonnými zástupci (informace, rady, 
besedy s odborníky na téma školní zralost, spolupráce s logopedy apod.). Snažíme  
se dětem jejich významný den připravit tak, aby jejich výkony nebyly ovlivněny obavami, 
zda obstojí, a úzkostí z neznámého prostředí. Škola se proto v DEN ZÁPISU promění  
ve školu POHÁDKOVOU. Průvodci jsou známé pohádkové postavičky, jejichž role skvěle 
zvládají naši starší školáci. Snad právě proto většinu budoucích prvňáčků opustí tréma 
několik okamžiků po tom, co si je jejich starší kamarádi převezmou pod svou ochranu.  
Pod dohledem učitelek s nimi procházejí pohádkovou říší a dávají jim zajímavé úkoly.  
Za jejich splnění dostanou děti sladkou odměnu. A pokud se jim něco nedaří, jejich 
průvodci ihned přispěchají s radou. Poslední zastávkou je návštěva hlavních hrdinů 
pohádkové říše, kteří je pasují na prvňáčky. V tomto školním roce to byli princové  
a princezny z království Šípkové Růženky… 

K zápisu k základnímu vzdělávání se dostavilo dne 10. 4. 2018 celkem 14 dětí,  
z toho jedno navštěvující jinou MŠ, dvě po odkladu. Čtrnáct uchazečů o základní 
vzdělávání bylo přijato, žádnému nebylo vydáno Rozhodnutí o odkladu povinné školní 
docházky. Ve školním roce 2018/2019 tedy nastoupí do 1. ročníku 14 žáků. 
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Princezny a princové z království Šípkové Růženky – průvodci budoucích prvňáčků při zápisu k základnímu vzdělávání 

 

2.26 Další vzdělávání zaměstnanců 
 
Systém vzdělávání zaměstnanců zahrnuje jak vzdělávání pedagogických pracovníků,  
tak nepedagogických zaměstnanců základní školy: 

- další vzdělávání formou samostudia (rozsah a termíny volna určeného  
k samostudiu jsou stanoveny v průběhu školního roku v souladu s požadavky  
na provoz školy) 

- průběžné vzdělávání – jedná se o obsah vzdělávání směřující k prohlubování kvalifikace 
(účast na školení, semináři aj. v minimálním rozsahu 4 vyučovacích hodin) a rozšíření 
kvalifikace (kvalifikační či rozšiřující studium).  

Základním parametrem pro výběr konkrétní formy nebo druhu vzdělávání jsou skutečné 
potřeby školy ovlivněné výší rozpočtovaných finančních prostředků. Zaměstnanci školy, 
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především pedagogičtí pracovníci, ve velké míře využívají nabídky bezplatných školení 
pořádaných v rámci dotačních programů financovaných z fondů EU. 

Školní rok 2017/2018 byl naplněn kromě krátkodobých školení také  

1. školeními v rámci projektu „Vzděláváme se spolu a navzájem“ 

- učitelé ZŠ – školení typu „sborovna“ na téma inkluze (dále jen „šablony“) 

- 1 učitel MŠ – školení na téma rozvoj předčtenářských dovedností v MŠ (dále  
jen „šablony“) 

Následující tabulka poskytuje přehled vzdělávání zaměstnanců ve školním roce 
2017/2018.  

 

Vysvětlivky:  

Pd – pedagogičtí zaměstnanci, nPd – nepedagogičtí zaměstnanci, Z – Pd i nPd, RS – rozšiřující studium,  
KS – kvalifikační studium, SkVSČ – studium k výkonu specializačních činností, OŠ – ostatní školení) 

 

Datum  Název školení Účastníci školení  Pd/nPd/Z 
 Druh 
školení 

31.08.2017 BOZP a PO všichni zam. Z OŠ 
31.08.2017 Google Drive všichni zam. Z OŠ 

01.09.2017 
Specifika hodnocení žáků  
s SPU a SPCH „šablony“ Škutová  Pd 

RS 

01.09.2017 
Hodnocení žáků se SVP – 
„šablony“  Pedagog. zam. ZŠ Pd 

RS 

29.09.2017 ICT studium  Machálková Pd SkVSČ 

02.-03.10.2017 

Rozvoj předčtenářských 
dovedností v MŠ – 
„šablony“ Sabelová Pd 

RS 

05.10.2017 Workshop polytechniky  
Lasotová, 
Machálková Pd 

RS 

26.10.2017 Nadaný žák "šablony" Pedagog. zam. ZŠ Pd RS 
     30.-31.10.2017 Metodik prevence Landecká Pd SkVSČ 

01.11.2017 Hlína žije 
Škutová, 
Machálková Pd 

RS 

06.11.2017 Metodik prevence Landecká Pd SkVSČ 

05.12.2017 Cloud ve výuce 

Drabinová, 
Křivánková, 
Landecká, 
Machálková, 
Machová, Pd 

RS 
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Škutová 
12.12.2017 Setkání metodiků  Landecká Pd OŠ 

23.01.2018 
Aktuální novely právních 
předpisů Sabelová 

Pd OŠ 

25.01.2018 
Zábavné úkoly pro 
prvňáčky Drabinová 

Pd RS 

30.01.2018 Metodik prevence Landecká Pd SkVSČ 

12.02.2018 Hygienické minimum 

Wagnerová, 
Siwá, Šatná, 
Ščerbová 

nPd OŠ 

08.03.2018 GDPR 
Machálková, 
Kacířová 

Pd OŠ 

08.03-09.03.2018 

Rozvoj předčtenářské 
gramotnosti dětí v praxi 
MŠ – „šablony“ Sabelová 

Pd RS 

06.04.2018 Netradiční zážitkové hry Lasotová Pd RS 

19.04.2018 
Krajská konference 
stravování Kacířová 

Pd RS 

07.06.2018 
Vývojové poruchy učení  
a chování, jejich náprava 

Landecká, 
Škutová, 
Machová 

Pd RS 

 

2.27 Vybráno ze školních aktivit pohledem do fotogalerie 2017/2018 (seřazeno sestupně) 
  
Léto na školní zahradě, 13. 7. 2018 
Poslední zvonění 2017/2018 
Poslední výlet s páťáky, 21. 6. 2018 
Školní výlet MŠ, 21. 6. 2018 
Pasování na školáky, 20. 6. 2018 
Školní výlet na Godulu, 19. 6. 2018 
Jak jsme si hráli a tvořili, 19. 6. 2018 
Rozloučení s páťáky, 18. 6. 2018 
Plavecký výcvik MŠ, 13. 6. 2018 
Pasování prvňáčků na čtenáře, 13. 6. 2018 
Poslední hrátky s keramikou, 7. 6. 2018 
Výlet ke splavu, 7. 6. 2018 
Atletický trojboj, 6. 6. 2018 
Návštěva klaunice Gábiny, 5. 6. 2018 
Zaměstnanci 2017/2018, 4. 6. 2018 
Oslavy 90. výročí školy, 28. 5. - 2. 6. 2018 
Pravěk – společné foto, 2. 6. 2018 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipORTtfpchdWlT3MrPGJXy77Tvr7ysenkZez9tKs4kH8Qk6Gj2bAbhcYVaS-ifuJgg?key=THBHT3VpWk9ENVdBWjR2Sml4NURpWUcxMjJVdnl3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipORTtfpchdWlT3MrPGJXy77Tvr7ysenkZez9tKs4kH8Qk6Gj2bAbhcYVaS-ifuJgg?key=THBHT3VpWk9ENVdBWjR2Sml4NURpWUcxMjJVdnl3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNZ_Ey7NS-4ey0-QSzXyz3VAlVl72xjsIjJUcmMQiUTpModHJWCx2GOpaH3Q8dS7A?key=ejdtOXFBMFRJQXNJa25NbWhVMVd6ck95aWpVX0pR
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNZ_Ey7NS-4ey0-QSzXyz3VAlVl72xjsIjJUcmMQiUTpModHJWCx2GOpaH3Q8dS7A?key=ejdtOXFBMFRJQXNJa25NbWhVMVd6ck95aWpVX0pR
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMydzYeXKikXMIN3Bhbgyk7YIcTvrcXzodu9HnBgNvM3aih6ep5pYZuyryX1VJcmA?key=T3F2b2hjTGQ2eHg4ajZ6TzRJWmc1aThhSlpVV1Jn
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMydzYeXKikXMIN3Bhbgyk7YIcTvrcXzodu9HnBgNvM3aih6ep5pYZuyryX1VJcmA?key=T3F2b2hjTGQ2eHg4ajZ6TzRJWmc1aThhSlpVV1Jn
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipOjPLKDR8RzzbMCJcKnRM8oYfTztNL-enKvv3Ul32NeBmRd_LXuit6vR6s32EnU_A?key=b1Ria1prb1JSaU9rWFVHdDJjZS1VTXhvWVpBTGh3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipOjPLKDR8RzzbMCJcKnRM8oYfTztNL-enKvv3Ul32NeBmRd_LXuit6vR6s32EnU_A?key=b1Ria1prb1JSaU9rWFVHdDJjZS1VTXhvWVpBTGh3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipN-D54nuFL_HYgCk8nnet6Arc7xhzvJ48y3Wij1rqXsp32RbW63pVzhiKBfOVjHrA?key=OHFLOEhyYnQ1MnVaWFp5RWhwbEtYUFlfd1J3WEJn
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipN-D54nuFL_HYgCk8nnet6Arc7xhzvJ48y3Wij1rqXsp32RbW63pVzhiKBfOVjHrA?key=OHFLOEhyYnQ1MnVaWFp5RWhwbEtYUFlfd1J3WEJn
https://photos.google.com/share/AF1QipNT6cIZYbhnfCslguFaaqi42mucfzmTUsV7VipPZ-CcROecwtDu3ogYZRpFA6NONw?key=alBhN2ZZNUh1S0xkc2JuN3c2NTBIeXFwUUdmcHln
https://photos.google.com/share/AF1QipNT6cIZYbhnfCslguFaaqi42mucfzmTUsV7VipPZ-CcROecwtDu3ogYZRpFA6NONw?key=alBhN2ZZNUh1S0xkc2JuN3c2NTBIeXFwUUdmcHln
https://photos.google.com/u/2/share/AF1QipN_DTMsO1M4-sag9gqmc4aPhsb1-jhS8KnuFd5EZUUQTZwZi_vQLyBBZVrpmIAjDg?key=UzRYbHlKZmZwSWNJaTQySG8ybWZTcDctX0pUNzdR
https://photos.google.com/u/2/share/AF1QipN_DTMsO1M4-sag9gqmc4aPhsb1-jhS8KnuFd5EZUUQTZwZi_vQLyBBZVrpmIAjDg?key=UzRYbHlKZmZwSWNJaTQySG8ybWZTcDctX0pUNzdR
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNibUiRDzl5JhVih5I-M6RswSsT_YC8tRt3-bqcvbsFrpAb-YmcqhlmcObIz_u3mw?key=Uk5iS1l0OFpPWFRFRENwVWNzc1dmWlYzYUdSZUhn
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNibUiRDzl5JhVih5I-M6RswSsT_YC8tRt3-bqcvbsFrpAb-YmcqhlmcObIz_u3mw?key=Uk5iS1l0OFpPWFRFRENwVWNzc1dmWlYzYUdSZUhn
https://photos.google.com/u/2/share/AF1QipPlfzo_RXatgNuKlw3hEt4n-7ANwDGHULRyJ1n0PqWTUQJL7DgcfiKCHtGemlWbAg?key=YXVTX2JaZDcxcjZmLWdSZXV0LTZ0RF8tdjlwc2RR
https://photos.google.com/u/2/share/AF1QipPlfzo_RXatgNuKlw3hEt4n-7ANwDGHULRyJ1n0PqWTUQJL7DgcfiKCHtGemlWbAg?key=YXVTX2JaZDcxcjZmLWdSZXV0LTZ0RF8tdjlwc2RR
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNEOf7-9mwUcTR4IbV42ySwjweVSd-dC1peFKsNC7uMAzV6q6Y_L6LD-VrmGVtwww?key=Q2JxMFFXLVYyLWhIOTQ0V2lxc3E4QS15SWZCNXdR
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNEOf7-9mwUcTR4IbV42ySwjweVSd-dC1peFKsNC7uMAzV6q6Y_L6LD-VrmGVtwww?key=Q2JxMFFXLVYyLWhIOTQ0V2lxc3E4QS15SWZCNXdR
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPe3RBjK9CahISp5E91rKbLvX_U_WqUphQ_XWTTvYdrA9oqP3DikArAvVLzToEKJQ?key=bTJQTDFTT2Q1NEVoQnVxcHlaN0pINDBQTmNxZmpn
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPe3RBjK9CahISp5E91rKbLvX_U_WqUphQ_XWTTvYdrA9oqP3DikArAvVLzToEKJQ?key=bTJQTDFTT2Q1NEVoQnVxcHlaN0pINDBQTmNxZmpn
https://photos.google.com/u/2/share/AF1QipMfegT3ph6k4Jf2RRazxnIKGBJFKE899FlPzP0bTUgALqHHoKgfd66JvlzBkY4nQw?key=ZHR0eTBsRnMzdWFEcnFEdDVGQjdudzZqOVNST01n
https://photos.google.com/u/2/share/AF1QipMfegT3ph6k4Jf2RRazxnIKGBJFKE899FlPzP0bTUgALqHHoKgfd66JvlzBkY4nQw?key=ZHR0eTBsRnMzdWFEcnFEdDVGQjdudzZqOVNST01n
https://photos.google.com/share/AF1QipMcqxnGT69kLuSGRrcoEmpaG1d2K2Qi9ZWAl0_CGxIq_QN4ooMNW3PcFCDIAaD2lw?key=ZnVwVkcydGVWb3pNQ1QwM3liNTFaRmgxcTNuaFZn
https://photos.google.com/share/AF1QipMcqxnGT69kLuSGRrcoEmpaG1d2K2Qi9ZWAl0_CGxIq_QN4ooMNW3PcFCDIAaD2lw?key=ZnVwVkcydGVWb3pNQ1QwM3liNTFaRmgxcTNuaFZn
https://photos.google.com/u/2/share/AF1QipN5fUfXzzg7zhopFbDN3usX5qg3VMgdDLQbJLPnj-3oWsL1EiArSOGwDJ8xiDeNUQ?key=TGI0OGI5dExlQnZzUnY1eGNHek83YTVxSV9SYTVB
https://photos.google.com/u/2/share/AF1QipN5fUfXzzg7zhopFbDN3usX5qg3VMgdDLQbJLPnj-3oWsL1EiArSOGwDJ8xiDeNUQ?key=TGI0OGI5dExlQnZzUnY1eGNHek83YTVxSV9SYTVB
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPDyAw4dW2ICMCqj6J1HjNbwZZha_YOXUDjwPfThlFyv8eY7W0QC4DcXxLjUIXEbw?key=SVduR3hvYV9JcFlZbEVWYmowWjZ0R1VaX3R0aUl3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPDyAw4dW2ICMCqj6J1HjNbwZZha_YOXUDjwPfThlFyv8eY7W0QC4DcXxLjUIXEbw?key=SVduR3hvYV9JcFlZbEVWYmowWjZ0R1VaX3R0aUl3
https://photos.google.com/share/AF1QipOF3JF2SCCev5qCFYUKLZfzH-ZUs5cyVuxX_P5veh9N_VoJ8zdHXEhz9shlx4xIvA?key=djQ2MUpRRGJGR1A3ZkdyZTd1Q3VCNERwUGVjRXRB
https://photos.google.com/share/AF1QipOF3JF2SCCev5qCFYUKLZfzH-ZUs5cyVuxX_P5veh9N_VoJ8zdHXEhz9shlx4xIvA?key=djQ2MUpRRGJGR1A3ZkdyZTd1Q3VCNERwUGVjRXRB
https://photos.google.com/u/2/share/AF1QipPo2mPg_tqRMNBJMvWZoP0cnXgEsYhuQO7sR3H0CrKny2TlAzJwpb2nZXZSsxIAUA?key=YndmaGxZY3dNdlAwLXhFNE9PRnNsN2dZa1ZYdzhR
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Den dětí v ŠD, 1. 6. 2018 
Vaječina v ŠD, 25. 5. 2018 
Čti a vyprávěj, 24. 5. 2018 
Výtvarná soutěž "Naše škola", 21. 5. 2018 
Poupátko 2018 - finále, 19. 5. 2018 
Poupátko 2018 - region Stonávka, 11. 5. 2018 
Besídka ke Dni matek, 10. 5. 2018 
Poupátko 2018 - region Jablunkovsko, 10. 5. 2018 
Poupátko 2018 - region Třinecko, 9. 5. 2018 
Čarodějnice v ŠD, 30. 4. 2018 
Otvírání školní zahrady, 27. 4. 2018 
Děti před oponou, 27. 4. 2018 
Den Země, 26. 4. 2018 
Environmentální program ke Dni Země s Lesy ČR, 23. 4. 2018 
Hudební dílna pro učitele, 20. 4. 2018 
Dopravní výchova, 18. 4. 2018 
Král skokanů, 16. 4. 2018 
Zápis do 1. ročníku, 10. 4. 2018 
Poupátko 2018 - školní kolo, 6. 4. 2018 
Probouzení jara na naší školní zahradě, 2. 4. 2018 
Výšlap ŠD na Kotař, 29. 3. 2018 
Den s J. A. Komenským – projekt žáků 5. ročníku, 28. 3. 2018 
Velikonoční překvapení pro paní učitelku Evu, 23. 3. 2018 
Beseda s pamětníky k 90. výročí školy, 21. 3. 2018 
Rodina Mickova, 21. 3. 2018 
Tvořivé dílny s rodiči k 90. výročí školy v plném proudu, 8. 3. 2018 
Zpívající školička s vyhodnocením pěvecké soutěže Zpěváček, 5. 3. 2018 
Lyžařský výcvik – závody, 2. 3. 2018 
Škola v zrcadle času 1924–2018 
Turnaj ve florbalu v Třanovicích, 9. 2. 2018 
Škola jako z obrázků Josefa Lady, 8. 2. 2018 
Karneval s psím kamarádem, 6. 2. 2018 
Školní kolo recitační soutěže, 1. 2. 2018 
Zimní olympiáda, 31. 1. 2018 
Bývalí žáci na návštěvě v naší škole, 31. 1. 2018 
Pololetní vysvědčení, 31. 1. 2018 
"Nebojme se 1. pomoci" - kurz pro rodiče a děti, 23. 1. 2018 
Tvoříme sněhuláky v keramické kroužku, 11. 1. 2018 
Den s Mozartem, 11. 1. 2018 
Zpívající školička – září 2017 
Můj nejmilejší vánoční dárek, 4. 1. 2018 
GALERIE 2017 
Předvánoční čas, 22. 12. 2017 
Adventní čas, 21. 12. 2017 

https://photos.google.com/share/AF1QipMYpp6mwQlnD___jQnOPpfy_MGcxldtqZzFF5KtxK7GEzwFZ8_IAmSg6l5Y9v3d7Q?key=dzN1cUFpRTRmemIyNlZUbHBIWTlOTWJKUTNEeDJn
https://photos.google.com/share/AF1QipMYpp6mwQlnD___jQnOPpfy_MGcxldtqZzFF5KtxK7GEzwFZ8_IAmSg6l5Y9v3d7Q?key=dzN1cUFpRTRmemIyNlZUbHBIWTlOTWJKUTNEeDJn
https://photos.google.com/share/AF1QipPAvuZzUt_g4ksGx0F-7xWOHMUckrx6L6ihZggwWZbX65pHSNhr9JwFosCgwyn74A?key=RmdIdXM3dDUxTEJ6aWdBcERhdzJkREtzVmZxYWRn
https://photos.google.com/share/AF1QipPAvuZzUt_g4ksGx0F-7xWOHMUckrx6L6ihZggwWZbX65pHSNhr9JwFosCgwyn74A?key=RmdIdXM3dDUxTEJ6aWdBcERhdzJkREtzVmZxYWRn
https://photos.google.com/share/AF1QipPk_C9NNNXewzFf5CqLfRdYhMc51PU_8sxaaWcjddAonqd8hZMo7Ufc_ScwIsEGmg?key=eUt2Z0VXdlNJYk1Sb0U2b3FpN2JvaGpHRk1Pd2ZR
https://photos.google.com/share/AF1QipPk_C9NNNXewzFf5CqLfRdYhMc51PU_8sxaaWcjddAonqd8hZMo7Ufc_ScwIsEGmg?key=eUt2Z0VXdlNJYk1Sb0U2b3FpN2JvaGpHRk1Pd2ZR
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Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

739 59 Střítež 108 

Zdobení lesa zvířátkům, 21. 12. 2017 
Vánoční besídka v ŠD, 20. 12. 2017 
Vánoční besídka, 20. 12. 2017 
Tvoření z přírodnin s Lesy ČR, 19. 12. 2017 
Smutné rozloučení se smrkem ze školní zahrady, 12.12. 2017 
Čertovské radovánky, 6. 12. 2017 
Mikulášská besídka, 6. 12. 2017 
Zpívající školička – prosinec 2017 
Radost z prvního sněhu, 30. 11. 2017 
Zajahujeme tvořivé dílny s rodiči k 90. výročí školy, 30. 11. 2017 
Konkurz na obsazení hlavních rolí k 90. výročí školy, 29. 11. 2017 
Adventní koncert – „Příběh o Nebavíně", 25. 11. 2017 
Hrajeme divadlo pro MŠ, 23. 11. 2017 
Svatomartinská projížďka na koních 10. 11. 2017 
Jak probudit v dětech čtenáře, 9. 11. 2017 
Vyhodnocení turnaje v minikopané, 9. 11. 2017 
Zpívající školička – listopad 2017 
Strašilky v II. třídě, 3. 11. 2017 
Batikujeme pomocí šlikru, 2. 11. 2017 
Happy Halloween v AJ 5. ročníku, 31. 10. 2017 
Podzimní vycházka a akce s myslivci, 19. 10. 2017 
Návštěva lesa a hrátky v listí, 19. 10. 2017 
Naše malé výtvarnice přebírají ceny v Třinci, 18. 10. 2017 
Tvořeníčko č. 2 - kočky, kočičáci a koťata, hrníčky a tužkovníky, 17. 10. 2017 
Exkurze do HZS Nošovice, 13. 10. 2017 
První tvořeníčko v keramickém kroužku, 5. 10. 2017 
Zakládáme školní zahradu IV, 4. 10. 2017 
Zpívající školička – říjen 2017 
Výlet k rybníkům Černá, 29. 9. 2017 
Podzimní tvoření ve 4. ročníku – ježci, 29. 9. 2017 
Drakiáda, 29. 9. 2017 
Zakládáme školní zahradu III, 27. 9. 2017 
Zpívající školička – září 2017 
Noční pohádkový les, 15. 9. 2017 
První zvonění 2017/2018, 4. 9. 2017 
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Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

739 59 Střítež 108 

2.28 Prezentace školy 
 

1. Prezentace školy na školním webu (seřazeno sestupně) 

ATLETICKÝ TROJBOJ 
7.6.2018  

Dne 6. 6. 2018 se konal atletický trojboj v Horních Tošanovicích. Za krásného slunečného 
počasí děti soutěžily v disciplínách – hod, skok a běh na 60 metrů. Naši sportovci byli velmi 
úspěšní, získali celkem 5 zlatých medailí a v konečném pořadí osmi zúčastněných škol skončili 
na čtvrtém místě. 

Reprezentanti naší školy: 

1. ročník: Daniel Chuděj, Adam Noga (1. místo – hod) 

2. ročník: Denis Hron, Nikol Ernstová (1. místo – běh a skok),  

3. ročník: Vojtěch Lokay, Jakub Gotzman 

4. ročník: Benjamin Kubisz, Filip Polášek (1. místo – běh a skok) 

5. ročník: Lucie Swierczková, Jakub Klosko 

Zita Wojnarová 

 
OSLAVY VÝROČÍ ŠKOLY 
4.6.2018  

Nejkrásnější událost školního roku 2017/2018 je úspěšně za námi. Myslím si, že se povedla 
na jedničku s hvězdičkou.  

Když jsme oslavy 90. výročí založení školy připravovali ve spolupráci se SRPŠ  
a pod záštitou obce Střítež, bylo naším přáním propojit dnešní školu s jejím obrazem z doby 
založení před 90 lety, a to v podobě divadelního představení i v druhé části programu  
na hřišti formou nabídky atrakcí a aktivit. Ohlasy ze strany rodičů, žáků i veřejnosti  
jsou jen ty nejlepší, což je pro nás velkým zadostiučiněním za vynaložené úsilí.  

Uvědomujeme si však, že bez obrovské podpory ze strany našich rodičů, bývalých žáků 
 a dalších partnerů bychom nedokázali naplnit naši myšlenku, aby si na oslavách 
narozenin školy užili všichni, kdo přijdou, od těch nejmenších až po nejstarší gratulanty. 
Chceme za to všem jmenovaným vyjádřit velké poděkování. 
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Mám-li zhodnotit za sebe, co bylo pro mne tím nejkrásnějším projevem spokojenosti,  
tak věřte, že to byly radostné tváře dětí a dojetí pana Zdeňka Micky z toho, jak „žije“ škola 
jeho otce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Dagmar Machálková 
 
 
PROGRAM OSLAV 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY 
23.5.2018  

Od 28. 5. do 1. 6. 2018 mohou zájemci zhlédnout život současné školy v reálu i výstavu 
"stará škola" instalovanou ve spolupráci s frýdecko-místeckým muzeem Beskyd v rámci 
"Týdne otevřených dveří ZŠ a MŠ ve Stříteži", a to denně od 10:00 do 12:00 hod.  

V sobotu 2. 6. 2018 se pak konají hlavní oslavy výročí školy – podrobný program najdete  
v přiloženém plakátu. 

https://photos.google.com/share/AF1QipOF3JF2SCCev5qCFYUKLZfzH-ZUs5cyVuxX_P5veh9N_VoJ8zdHXEhz9shlx4xIvA?key=djQ2MUpRRGJGR1A3ZkdyZTd1Q3VCNERwUGVjRXRB


VÝROČNÍ ZPRÁVA                                                                                             2017/2018 

 

 

                                   

 

   45 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

739 59 Střítež 108 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Dagmar Machálková 
 
 
LAUREÁTI PĚVECKÉ SOUTĚŽE ROZVÍJEJ SE, POUPÁTKO NOMINOVÁNI 
23.5.2018 

V sobotu 19. května 2018 přišel den s velkým D – galakoncert vítězů, přehlídka  
těch nejlepších zpěváků, tedy finále pěvecké soutěže Rozvíjej se, poupátko. Letos  
do něj bylo nominováno 35 soutěžících ve věku 6–21 let z celkového počtu  
131 z 35 základních a středních škol. Všichni přítomní se shodli na tom, že máme v regionu 
opravdu velké talenty, že soutěž je rok od roku zajímavější, pestřejší a pěvecké výkony 
kvalitnější. O to těžší rozhodování měla odborná porota, zvlášť s vědomím, že může podle 
přísných pravidel soutěže udělit ve finále v každé kategorii pouze jedno ocenění  
pro nejlepšího zpěváka – laureáta soutěže. Pokud ji oslovili svým výkonem i další soutěžící, 
udělovala speciální ceny poroty. Zasáhnout do výběru mohli i samotní diváci, kteří svým 
hlasováním zvolili svého favorita, jenž pak získal cenu diváka. 

Zhodnotíme-li soutěž z hlediska organizačního, musíme konstatovat, že i po této stránce 
“roste” a vytváří zpěvákům kvalitní zázemí a hostům příjemné prostředí. Není to samo 
sebou, za vším stojí tým ochotných zaměstnanců střítežské základní školy a rodičů jejich 
žáků, za což mu patří velké poděkování. K celkové pohodě přispěl také skvělý výkon 
moderátora Radka Erbena, který soutěž provázel. Jeho příjemné vystupování pomohlo 
nejednomu zpěváku zahnat trému před vystoupením. 

Za svých 16 let prošla soutěž mnoha proměnami, objevila mnoho talentů, dává  
jim příležitosti, učí a inspiruje, umožňuje zajímavá setkání, spojuje lidi hudbou, je stále 

https://www.zsstritez.cz/storage/app/media/programvyroci-1.jpg
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něčím nová a zajímavá. Co však zůstává neměnné, je její hlavní cíl – poskytnout dětem  
a mládeži příležitosti k rozkvětu jejich talentu. Přejeme všem zpěvákům stálou radost  
ze zpívání a Poupátku, ať kvete i v dalších letech. 

Velmi si vážíme finanční pomoci našich partnerů a Moravskoslezského kraje,  
který již podruhé soutěž podpořil v rámci dotačního titulu „Program podpory aktivit  
v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018". 

Mgr. Dagmar Machálková 
 

 

 

 

VÝSLEDKY PĚVECKÉ SOUTĚŽE Rozvíjej se, poupátko 2018 (kompletní výsledkové listiny  
i fotografie ze všech kol soutěže najdete na webových stránkách projektu  

a v záložce fotogalerie) 

Laureáti 2. - 7. kategorie: 

Adam Burian (PZŠ Jablunkov), Rebeka Cieślar (PZŠ Bystřice), Ivana Przywarová  
(ZŠ Střítež), Izabela Bolek (PZŠ Hnojník), Matěj Janík (Gymnázium Český Těšín), Adéla 
Schlesingerová (SPŠ Odry) 

Ceny poroty: 

Karolina Kaszper (PZŠ Vendryně), Ludmila Kisialová (ZŠ Slezská Třinec), Marian Fiedor 
(PZŠ Třinec), Anna Chodura (PZŠ Hnojník) 

Ceny diváka: 

Ema Vavříčková (ZŠ Střítež), Adéla Schlesingerová (SPŠ Odry) 

Mgr. Dagmar Machálková 

 

 

 

 

 

https://www.zsstritez.cz/o-skole/partneri-skoly
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-v-oblasti-kultury-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-98888/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-v-oblasti-kultury-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-98888/
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/rozvijej-se-poupatko
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNCr_fzD2rR1r7EKq24LaEwYT7HzbThOpTugSTH2XIz274_rvl1U0NiVHFUMeFYAg?key=NDQtNi1NR1lWV2xCOFd5NFh1ZFhqN1pXaFlUZU9n
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SEZNAMTE SE S NAŠIMI PĚVECKÝMI TALENTY... 

11.5.2018 

Seznamte se s finalisty 16. ročníku pěvecké soutěže Rozvíjej se, poupátko 2018! 

Do finále soutěže, které proběhne 19. 5. 2018 v DDM v Třinci, byli jako nejlepší zpěváci 
škol regionů Třinecka, Jablunkovska a Stonávky nominováni níže uvedení soutěžící  
(v abecedním pořadí). 

Vzhledem k tomu, že v každé kategorii bude ve finále odbornou porotou vybrán pouze  
1 laureát soutěže, budou zpěváci potřebovat velkou podporu svých fanoušků. Přijďte své 
favority povzbudit, slibujeme opět silné hudební zážitky i zábavu v podobě PROMO AKCE 
Hit Rádia Orion se živým vstupem do vysílání. Zárukou příjemné atmosféry je také 
moderátor Radek Erben, který bude soutěžní program provázet. 

Těšíme se na Vás! 

Mgr. Dagmar Machálková 

 

FINALISTÉ PROJEKTU "ROZVÍJEJ SE, POUPÁTKO" 2018 

2. ktg. (1. ročník)  
Benešová Karolina, PZŠ a MŠ Hnojník  
Burian Adam, PZŠ Jablunkov  
Kaleta Šimon, ZŠ a MŠ Třanovice  
Kaszper Karolina, PZŠ Vendryně  
Paszková Miriam, ZŠ a MŠ Střítež 

3. ktg.  (2. a 3. ročník)  
Bolek Ellen, PZŠ a MŠ Hnojník  
Brusová Jana, ZŠ Třinec, Slezská  
Cemerková Adéla, ZŠ a MŠ Třinec, Nebory  
Cieślar Rebeka, PZŠ a MŠ Bystřice  
Jakubiková Anežka, PZŠ Jablunkov  
Sodzawiczný Ondřej, PZŠ a MŠ Hnojník  
Vavříčková Ema, ZŠ a MŠ Střítež 

4. ktg. (4. a 5. ročník)  
Adámková Alžběta, ZŠ a MŠ Třanovice  
Cieslar Jindřich, ZŠ Třinec, Slezská  
Kaleta Dorota, PZŠ a MŠ Bystřice  
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Kisialová Ludmila, ZŠ Třinec, Slezská  
Navrátil Justyna, PZŠ a MŠ Bystřice  
Przywarová Ivana, ZŠ a MŠ Střítež  
Pszczolková Kristýna, 7. ZŠ Kaštanova, Třinec  
Szwarc Julia, PZŠ Vendryně 

5. ktg. (6. a 7. ročník)  
Bolek Izabela, PZŠ a MŠ Hnojník  
Borkovcová Kristýna, PZŠ Jablunkov  
Suszka Karolina, PZŠ Jablunkov  
Wałach Tomasz, PZŠ a MŠ Třinec 

6. ktg. (8. a 9. ročník)  
Bialoňová Nikol, Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník  
Brezňáková Marie,ZŠ Třinec, Slezská  
Fiedor Marian, PZŠ a MŠ Třinec  
Chodura Anna, PZŠ a MŠ Hnojník  
Janík Matěj, Gymnázium Český Těšín  
Popelková Karolína, ZŠ Raškovice  
Sikora Petra, PZŠ Vendryně  
Turková Klára, ZŠ a MŠ Písek 

7. ktg. (15 – 21 let)  
Hota Jakub, Gymnázium Třinec  
Pecha Štefan, Pražská konzervatoř  
Schlesingerová Adéla, SPŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry  
Škarpová Tereza, ZUŠ B. Martinů v Havířově  
Truhlářová Natálie, ZUŠ B. Martinů v Havířově 
 
 
PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU 
30.4.2018 

Srdečně děkujeme rodičům a našim partnerům za finanční a materiální podporu i další 
pomoc v roce 2018, zejména při organizaci oslav 90. výročí založení školy a 16. ročníku 
hudebního a výtvarného projektu "Rozvíjej se, poupátko".  

Konkrétně se jedná například o výrobu dárkových předmětů z keramiky pro hosty oslav  
90. výročí školy v rámci "Tvořivých dílen s rodiči", pomoc při realizaci projektu "Rozvíjej 
se, poupátko" - pomoc v kuchyni, pečení moučníků, zajištění kostýmů pro divadelní 
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představení "Škola v zrcadle času", úprava zahrady v rámci projektu "Rozkvetlá škola" 
apod. 

Přehled rodičů a sponzorů, kteří nás podporují, najdete na stránce PARTNEŘI na našem 
webu. Přehled bude průběžně aktualizován. 

Mgr. Dagmar Machálková 
 

OTVÍRÁNÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY 
27.4.2018  

Od minulého roku se okolí školy postupně proměňuje v rozkvetlou zahradu, která bude 
místem pro odpočinek i zdrojem pro praktickou výuku našich žáků. Naším přáním je také 
zvelebení školního pozemku u příležitosti oslav 90. výročí založení školy, které nás čekají 
již v červnu. 

Záštitu nad školní zahradou převzala školní družina, která zorganizovala dnešní 
společnou akci žáků s rodiči, symbolicky v tomto jarním období pojmenovanou "Otvírání 
školní zahrady".  

Děti a dospělí povzbuzeni krásným počasím a vybaveni novým zahradnickým náčiním, 
které škole věnovala firma STEELTEC CZ, za necelé 2 hodiny usilovné práce dokončili 
terénní úpravy a výsadbu trvalek v okrasné zahradě za školou. 

Odměnou pro všechny brigádníky bylo posezení u prvního táboráku s opékáním špekáčků.  

Děkujeme všem za pomoc, věříme, že podobné společné příjemně strávené chvíle  
si užijeme na naší školní zahradě častěji – nově vybudované "památné" lavičky vyrobené 
ze smrku vysazeného při otevření školy, který musel být v prosinci skácen po zásahu 
vichřicí, k tomu přímo vybízejí... 

Mgr. Dagmar Machálková 
 
 
POUPÁTKO 2018 
24.4.2018 

Přihlášky soutěžících jsou uzavřeny, ve školách se žáci pilně připravují na svá soutěžní 
pěvecká vystoupení a organizátoři pracují na přípravách "velkého Poupátka"... 

Dovolte, abychom Vás pozvali na 16. ročník výtvarného a pěveckého projektu  

"Rozvíjej se, poupátko" 2018! Termíny jednotlivých kol v regionech Třinecko, 
Jablunkovsko a Stonávka najdete na přiložených plakátech. 

https://www.zsstritez.cz/o-skole/partneri-skoly
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/rozvijej-se-poupatko
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/rozvijej-se-poupatko
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Děkujeme všem našim partnerům, kteří finančně či materiálně přispěli k zajištění 
kvalitního zázemí soutěže. V roce 2018 je projekt podpořen rovněž z prostředků 
Moravskoslezkého kraje v rámci dotačního titulu "Program podpory aktivit v oblasti 
kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018". 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
VYUČOVÁNÍ V LESE 
23.4.2018 

U příležitosti „Dne Země“ prožili v pondělí 23. 4. žáci 4. a 5. ročníku netradiční vyučování 
v lese. O bohatý a inspirativní program se postaraly lektorky z organizace Lesy ČR. Hlavním 
cílem této akce bylo uvědomit si, že je třeba naši Zemi ochraňovat a neničit ji lidskou 
hloupostí. 

https://www.zsstritez.cz/o-skole/partneri-skoly
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Více z této akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii. 

Mgr. Olga Landecká 
 
 
HUDEBNÍ DÍLNA PRO UČITELE 
19.4.2018 

Soutěžní vystoupení pěveckých talentů je již za dveřmi, tak ještě rychle pro nějakou  
tu inspiraci a dobrou radu zkušených zpěváků... Právě k tomuto účelu jsme jako 
organizátoři projektu Poupátko připravili spolu s učiteli ZUŠ v Třinci v pořadí již čtvrtou 
Hudební dílnu pro učitele škol, které se 
přihlásily do pěvecké soutěže. 

Těšíme se na Vás  

Mgr. Dagmar Machálková 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA PĚVECKÉ SOUTĚŽE POUPĚ 
6.4.2018  

V pátek 6. dubna 2018 se celkem 25 dětí naší MŠ i ZŠ zúčastnilo školního kola pěvecké 
soutěže Poupátko. Výkony soutěžících byly velmi povedené, porota tvořená  
z řad pedagogů neměla vůbec snadný úkol, zvlášť s vědomím toho, že ti nejlepší zpěváci 

https://photos.google.com/share/AF1QipMhUcCds8FWyLJesgYxXhwV7QEJOayJRHPDcLTeJpKw9LDeSUkirH8YqdicXo4sMQ?key=ZmpqV1J6MWMxT09TMWtHbDhZN1V6dzZ6c0xGbC1n
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mají být současně nominováni do postupového kola a reprezentovat naši školu v regionu 
Stonávka.  

S přihlédnutím k přísným kritériím (intonace, frázování, výběr písně, výraz apod.)  
se nakonec porota dohodla na postupu těchto malých pěveckých talentů: 

I. ktg. (MŠ)                         1. místo - Czerniková Martina, 2. místo - Stryja Mikoláš,                    
2. místo - Sokolíková Laura (náhradnice)  

II. ktg.                                              
(1. ročník ZŠ)           1. místo - Paszková Miriam  

III. ktg.                                             
(2. a 3. ročník ZŠ)     

1. místo - Vavříčková Ema, 2. místo - Lokayová Eliška,                     
2. místo - Pietrzyková Zuzana  (náhradnice)  

IV. ktg. (4. a 5. ročník ZŠ)      1. místo - Przywarová Ivana, 1. místo - Tomicová Karolína,                  
2. místo - Boháčová Eliška  (náhradnice)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujeme všem úspěšným zpěvákům ke krásnému vystoupení a těšíme se na regionální 
kolo!                                                                                                                 

Mgr. Dagmar Machálková 
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ŠKOLA VE VZPOMÍNKÁCH PAMĚTNÍKŮ 
22.3.2018  

Naše škola (Ema Vavříčková, žákyně 3. ročníku) 

Naše škola tady stojí už 90 let, byla krásná předtím, je krásná i teď. 
Tenkrát v ní byla jen jedna třída, dnes jich máme o něco víc a nechybí v nich křída. 
Nechybí v nich ani interaktivní tabule, díky nim máme chytré kebule. 
Děkujeme všem, kteří školu založili a přejeme ostatním, aby v ní jako my šťastní byli.  

Roku 2018 bude v naší školní kronice věnována významná kapitola, neboť základní  
a mateřská škola ve Stříteži v tomto roce oslaví 90. výročí svého založení. Pomocí 
vzdělávacích, zážitkových i zábavných aktivit chceme přiblížit dětem, zaměstnancům 
školy i široké veřejnosti historii a význam českého školství ve Stříteži. Od konce minulého, 
a především od počátku tohoto školního roku 2017/2018, se konají přípravné akce,  
jako například projekt "Rozkvetlá škola" (školní žákovský projekt – tvorba školní zahrady) 
nebo "Tvořivé dílny" (společné dílny s rodiči žáků zaměřené na výrobu dárkových předmětů 
z keramiky pro hosty školy), které vyžadují větší časový prostor. Hlavní oslavy výročí  
jsou naplánovány na červen 2018, kdy proběhnou tyto události: 28. 5. - 1. 6. 2018 "Týden 
otevřených dveří" (ukázky výuky dříve a dnes, setkání s přátelskou školou ze Srbska, 
prezentace žákovských literárních, výtvarných a vlastivědných projektů, které budou 
realizovány v průběhu celého školního roku - "Škola dříve a dnes" a "Příběh školy"),  
2. 6. 2018 "90 let školy ve Stříteži" (setkání s hosty školy, beseda s historikem o českém 
školství na Těšínsku, divadelní představení dětí "Škola v zrcadle času", na místním hřišti 
radovánky nejen pro děti v duchu 20. let 20. století, včetně ukázek řemesel a zážitkových 
her z té doby, vystoupení sokolníků, prezentace bývalých žáků a zajímavých osobností 
střítežské školy, vystoupení kouzelníka, vystoupení hudební skupiny, diskotéka apod.). 
Přesah projektu chceme realizovat zavedením speciální kategorie výtvarné soutěže "Škola 
jako z obrázků Josefa Lady" v době konání 16. ročníku soutěže “Rozvíjej  
se, poupátko", která se bude konat v první polovině května 2018 (9. 5. region Třinecko  
– DDM v Třinci, 10. 5. region Jablunkovsko – DDM Třinec, 11. 5. region Stonávka  
– KD Střítež, 19. 5. finále – DDM Třinec).  

Významné místo mezi výše zmíněnými aktivitami má bezesporu setkání s pamětníky,  
které proběhlo ve středu 21. března 2018. Pozvání přijali absolventi školy, pan Zdeněk 
Kocyan a pan Jan Herec, kteří vzpomínali na svá školní léta a porovnávali období svého 
dětství s dnešní dobou. Velmi vzácné bylo setkání se synem Přemysla Micky, zakládajícího 
ředitele naší školy, panem Zdeňkem Mickou, který k nám vážil cestu až z Prahy. Jeho 
vyprávění mělo u žáků i dospělých účastníků obrovský úspěch, neboť bylo živou 
vzpomínkou na dobu, kdy se ve Stříteži rodila nová etapa českého školství. Poutavé  
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a veselé příběhy o šťastném dětství tráveném přímo ve školní budově, zážitky se zvířecími 
kamarády – oslíkem Honzíkem a fenkou Barynou, vzpomínky na otce, který nebyl  
jen řídícím učitelem školy, ale také aktivním propagátorem kultury a vzdělávání  
pro veřejnost, nadšeným členem Sokola – to vše zůstane zapsáno v našich srdcích, neboť 
pan Zdeněk Micka bezesporu zdědil po svém otci schopnost rozdávat optimismus, dobro, 
lásku k dětem a úctu k učitelskému povolání. Zaujalo nás odhodlání Přemysla Micky  
při jeho snaze prosadit výstavbu současné budovy školy, která byla neustále oddalována  
a přivedla jej až k zaslání osobního dopisu přímo prezidentu  
T. G. Masarykovi. Teprve tato osobní intervence měla úspěch a 30. října 1928 mohla  
být škola slavnostně otevřena. Sám pan Přemysl Micka navrhoval a projednával  
s projektanty její členění, které se z převážné části zachovalo dodnes a je stále funkční. 
 S obrazovými vzpomínkami z doby působení prvního ředitele školy se můžete seznámit  
na našich webových stránkách ve fotogalerii, kde najdete i fotodokumentaci z jiných 
kapitol života střítežské školy. Pokud vlastníte další zajímavé fotografie, kterými byste 
fotogalerii chtěli obohatit, rádi si je od Vás zapůjčíme k naskenování (nezapomeňte 
označit jménem vlastníka a rokem pořízení, pokud jej znáte).  

Máme velkou radost, že se do přípravy oslav výročí školy aktivně zapojují děti i jejich 
rodiče, za což bychom jim chtěli touto cestou poděkovat – v současné době jsou v plném 
proudu tvořivé dílny věnované výrobě dárkových předmětů z keramiky. Uvítáme i další 
pomoc – podrobný rozpis najdete na webu školy v novinkách. Děkujeme také našim 
partnerům, kteří podpořili školu finančně, velice si Vaší podpory vážíme. Srdečně zveme 
všechny zájemce a bývalé absolventy školy na slavnost k výročí školy, na které budete  
mít možnost setkat se osobně také se synem zakladatele školy panem Zdeňkem Mickou. 

Podrobný program najdete již brzy na našem webu.  

Mgr. Dagmar Machálková 

 

 
 

 
 

 

 

Šťastné dětství ve Stříteži (z archivu rodiny 
Mickovy) 
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ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKYŇ V PĚVECKÉ SOUTĚŽI 
1.3.2018 

Měsíc březen zahájily tři žákyně naší školy účastí na pěvecké soutěži Zpěváček,  
která se již mnoho let koná v Domě dětí a mládeže v Třinci. Jedná se o regionální kolo 
soutěže v interpretaci slezských písní Těšínska. Nelehký úkol zazpívat lidové písně  
v nářečí, které dnes již není tak běžně používané, zvládly naše žákyně na jedničku  
a přivezly si ze soutěže hned dvě ocenění! Srdečně blahopřejeme Silvii Sokolíkové  
(III. třída) za 2. místo, Ivaně Przywarové (IV. třída) za 3. místo i Karolíně Tomicové  
za kvalitní vystoupení a děkujeme všem za úspěšnou reprezentaci školy! Poděkování patří 
také paní učitelce Lence Drabinové, která žákyně připravila a na soutěži je podpořila 
klavírním doprovodem. 

Mgr. Dagmar Machálková 
 

FLORBALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ ŠKOL MOPS 
13.2.2018  

V pátek 9. 2. 2018 se vybraní žáci naší školy zúčastnili florbalového turnaje žáků  
škol MOPS v Třanovicích. V úvodním zápasu se naši střetli s žáky české školy z Hnojníku. 
Utkání skončilo remízou 3:3. Dalšími soupeři byli domácí z Třanovic (0:9), dále Ropice 
(3:7), Smilovice (1:7) a poslední zápas jsme odehráli s žáky polské hnojnické školy (6:2). 
Naše škola tak obsadila 5. místo. Nejlepším střelcem našeho týmu byl Jakub Klosko, který 
vstřelil 8 gólů. Všichni reprezentanti naší školy zaslouží pochvalu za bojovnost, statečnost 
a sportovní chování. 

Sestava: Radim Mižda, Jakub Klosko, Filip Polášek, Matěj Cienciala, Vít Przywara, 
Benjamin Kubisz, Jakub Šelong 

Pořadí škol: 

1. ZŠ Smilovice 
2. ZŠ Hnojník 
3. ZŠ Ropice 
4. ZŠ Třanovice 
5. ZŠ Střítež 
6. PZŠ Hnojník 

Zita Wojnarová 
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LITERÁRNÍ SOUTĚŽ "MOJE RODINA" 
9.2.2018  

Žáci 5. ročníku se zapojili do soutěže “O nejkrásnější básničku” na téma “Moje rodina”, 
která probíhá v rámci 8. Ostravského knižního veletrhu. 

V rámci třídního kola porota hodnotila básně těchto žáků: Marie Stryjové, Lucie 
Swierczkové, Sáry Novákové a Radima Miždy. Nejvíce spolužáky i učitele zaujaly básně 
Kláry Kutajové a Víta Przywary, které postupují do dalšího kola.  

Děkujeme všem mladým básníkům. 

Mgr. Olga Landecká 
 

ZIMNÍ OLYMPIÁDA V ZŠ 
6.2.2018  

Dne 31. 1. 2018, v den vysvědčení, uspořádala školní družina zimní olympiádu pro žáky 
naší školy. V úvodu představili žáci jednotlivých tříd své prezentace na téma Olympiáda 
2018. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, např. jaký sport mají rádi nebo  
co znamenají olympijské kruhy… Poté začalo pravé olympijské zápolení, ve kterém žáci 
absolvovali zimní sporty v tělocvičně: “hokej” (kdo dá víc gólů), “skoky na lyžích” (zde 
soutěžili chlapci a děvčata ve skoku do dálky). Poslední disciplínou byl “biatlon” (jízda  
na lyžích se zbraní a střelba na terč). Po sportovním výkonu všechny čekala sladká 
odměna. 

Věra Lasotová a Zita Wojnarová 

 
 
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 
5.2.2018  

Ve středu 24. 1. 2018 reprezentovala žákyně 5. ročníku Klára Kutajová naši školu  
v okresním kole Matematické olympiády v Třinci. Patří mezi 89 úspěšných řešitelů  
z celkového počtu 156 žáků z 31 škol, k čemuž jí srdečně gratulujeme. 

Mgr. Olga Landecká 
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ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 
2.2.2018  

Ve čtvrtek 1. února 2018 se u nás konalo školní kolo recitační soutěže. Nejlepší recitátoři 
jednotlivých tříd nám připravili nevšední zážitek a zpříjemnili  
tak všem den před pololetními prázdninami.  

Výkony všech soutěžících byly ohodnoceny bouřlivým potleskem a také sladkou odměnou. 
A vítězové se mohou těšit na účast v obvodním kole 47. ročníku Celostátní přehlídky 
soutěže dětských recitátorů, která se uskuteční ve středu 21. února 2018 v DDM v Třinci. 

Jsou to: Eliška Ciencialová z 1. ročníku, Magdaléna Hűnnerová z 2. ročníku a Ema 
Vavříčková z 3. ročníku. Ve starší kategorii potom porotu nejvíce zaujaly výkony Sofie 
Bončkové a Kláry Kutajové z 5. ročníku. 

Mgr. Lenka Drabinová 

 
3. MÍSTO NAŠICH ŽÁKŮ V MINIKOPANÉ 
9.11.2017  

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 se naši žáci ze 3. - 5. ročníku zúčastnili turnaje škol Mikroregionu obcí 
povodí Stonávky, který uspořádala ZŠ Smilovice v místní hale.  

Pod vedením paní vychovatelky Věry Lasotové se naši žáci na turnaj pilně připravovali.  
Aby vyzkoušeli hru ve větších prostorách, zorganizovali dokonce 1 trénink v třanovické škole, 
kterou vyzvali na přátelský zápas. Poctivá příprava přinesla své ovoce – naši žáci se umístili 
na krásném 3. místě a Filip Polášek ze IV. třídy přidal další velký úspěch - titul nejlepšího 
střelce! 

Srdečně gratulujeme našim sportovcům: Vojtovi Lokayovi, Filipu Poláškovi, Jakubu Šelongovi, 
Matěji Ciencialovi, Benjamínu Kubiszovi, Jakubu Kloskovi a Radimu Miždovi.  

Věra Lasotová 

 
ODBORNĚ ZAMĚŘENÉ SETKÁNÍ A SPOLUPRÁCE S RODIČI ŽÁKŮ ZŠ II. 
9.11.2017  

Dnešní akce "Jak probudit v dětech čtenáře" měla velký úspěch – u rodičů, učitelů  
a především těch nejmenších účastníků – našich dětí :). Děkuji všem, kteří si našli čas. 
Skvěle vedená lekce Marikou Zadembskou z třinecké knihovny byla "živou pozvánkou"  
ke čtenářství i milým zastavením v dnešním uspěchaném světě... Je příjemné zjištění,  
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že tištěná kniha má stále pro děti své kouzlo a hravě obstojí i ve velké konkurenci digitálního 
světa... 

Mgr. Dagmar Machálková 

 

VYCHÁZKA DO VĚLOPOLÍ 
20.10.2017  

Žáci 4. a 5. ročníku se sešli ve Vělopolí s místními myslivci. Dozvěděli se zajímavosti  
o koroptvích polních a měli možnost prohlédnout si je ve voliéře. Připomněli si také,  
jak pomáhat lesní zvěři v zimním období.  

Zásluhou pilných dětí věnuje naše škola mysliveckému spolku nasbírané kaštany a žaludy, 
které se využijí v zimě ke krmení zvěře. 

Více z této akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii. 

Mgr. Olga Landecká 

 

NAŠE MALÉ VÝTVARNICE PŘEBRALY CENY V TŘINCI 
18.10.2017  

Naše malé výtvarnice Sofie (3. ročník) a Martinka (5. ročník) si náramně užily slavnostní 
okamžiky při předávání cen vítězům výtvarné soutěže "Vzpomínky na prázdniny" v Domě dětí 
a mládeže v Třinci. Z rukou ředitele DDM převzaly obě nejen cenu vítězů za školu,  
ale také hlavní cenu za absolutního vítěze ve své kategorii. Gratulujeme a děkujeme  
za reprezentaci školy! 

Maminky, které obě naše žákyně doprovodily, si úspěch mohly prožít spolu s nimi. Ostatně, 
podívejte se sami na fotografie z akce v naší fotogalerii... 

Soutěže se zúčastnilo celkem 15 základních škol, porota vybírala z celkem 250 zaslaných 
soutěžních prací. 

Mgr. Dagmar Machálková 

 

 

 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipOLqRC6FgxvuN57df32bpk1xe81-Wd83gxaFRzZhexT5c6hZpgV2MGNy6O7qXvztg?key=dHdTdXlvOFZTNHo4X2Z3bEYxREpNdnNCbWQ0VUJR
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMO7QQ_FiSFXiZv8CLaDsSGmXlg2_BJF5-K3XdFCt5X4oZmGiO5-XRGxkTyOIaO3A?key=YW1sNVhfQWZvZVJDdzI3SkFXUmI2Tm9sdlF0Z1p3
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2. Prezentace školy v tisku  

 
• eHutnik 5.6.2018  

Základní škola ve Stříteži oslavila devadesáté narozeniny 

Malá základní škola ve Stříteži oslavila minulý týden velké výročí. Již devadesát let do ní 
chodí české děti. Oslavy tak byly velkolepé. 

STŘÍTEŽ / 09:46 / 5. 6. 2018 
  

 
Do školních lavic mohl minulý týden usednout každý.                                     Foto: pořadatelé 

Vše začalo v pondělí 28. května, kdy se část školy proměnila v muzeum. Začal také týden 
otevřených dveří, takže lidé se mohli přijít podívat, a třeba i z nostalgie usednout do školní 
lavice. „Jedna naše třída se vrátila do minulosti. Vypadá přibližně tak, jako před těmi 
devadesáti lety,“ podotkla učitelka a dočasná průvodkyně Olga Landecká. Staré lavice, 
nábytek, pomůcky, a také třídní knihy a kronika se zápisy historicky prvního českého 
ředitele školy – Přemysla Micky. To vše si mohli návštěvníci, ale i děti prohlédnout. Malým 
žákům se pohled do historie líbil. Na otázku, zda by takovou třídu chtěli i dnes, ale děti 
svorně volaly: „Ne, není tady interaktivní tabule!“ 

https://ehutnik.cz/tema/stritez
https://ehutnik.cz/zpravy/zakladni-skola-ve-stritezi-oslavila-devadesate-narozeniny
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Hlavní oslavy se konaly v sobotu 2. června. Nejprve došlo na odhalení pamětní desky,  
která připomíná prvního českého ředitele Přemysla Micku. Děti si nacvičily divadelní  
hru Škola v zrcadle času. Do Stříteže také dorazil besedovat syn Přemysla Micky, Zdeněk. 
Na akci přijeli sokolníci, lidé si mohli poslechnout vítěze soutěže Rozvíjej se, poupátko 
nebo se podívat na taneční vystoupení Happy Dance. Děti bavil kouzelník, projížďky  
na koni i v kočáru a ukázky různých řemesel. Akci ukončila diskotéka a ohňová show. 

Pavla Mročková 

 
 
• eHutnik 30.5.2018  

Soutěž Rozvíjej se, poupátko opět hostila talenty 
Už po šestnácté se sešly malé pěvecké talenty na finále tradiční soutěži Rozvíjej  
se, poupátko. Akce se konala v Domě dětí a mládeže v Třinci.  
STŘÍTEŽ, TŘINEC / 15:10 / 30. 5. 2018 
  

 
Děti se na soutěž řádně připravily. Foto: archiv pořadatelů 

„V sobotu 19. května 2018 přišel den s velkým D – galakoncert vítězů, tedy finále. Letos  
do něj bylo nominováno 35 soutěžících ve věku od šesti do jednadvaceti let z celkového 

https://ehutnik.cz/tema/stritez
https://ehutnik.cz/tema/trinec
https://ehutnik.cz/zpravy/soutez-rozvijej-se-poupatko-opet-hostila-talenty


VÝROČNÍ ZPRÁVA                                                                                             2017/2018 

 

 

                                   

 

   64 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

739 59 Střítež 108 

počtu 131 soutěžících z 35 základních a středních škol,“ uvedla hlavní koordinátorka 
projektu Dagmar Machálková. Jak dále řekla, všichni přítomní se shodli na tom,  
že jsou v regionu opravdu velké talenty, že soutěž je rok od roku zajímavější, pestřejší 
a pěvecké výkony kvalitnější. „O to těžší rozhodování proto měla odborná porota, zvlášť 
s vědomím, že může podle přísných pravidel soutěže udělit ve finále v každé kategorii 
pouze jedno ocenění pro nejlepšího zpěváka – laureáta soutěže,“ pokračovala Dagmar 
Machálková. Pokud tedy oslovili porotu svým výkonem i další soutěžící, získali speciální 
ceny poroty. Zapojilo si i publikum, které svým hlasováním zvolilo svého favorita,  
jenž pak získal cenu diváka. 

Zpěváci dostali za umístění krásné výhry.                                               Foto: archiv pořadatelů 

„Zhodnotíme-li soutěž z hlediska organizačního, musíme konstatovat, že i po této stránce 
roste a vytváří zpěvákům kvalitní zázemí a hostům příjemné prostředí. Není to samo 
sebou, za vším stojí tým ochotných zaměstnanců střítežské základní školy a rodičů jejich 
žáků, za což mu patří velké poděkování,“ chválila koordinátorka. K celkové pohodě přispěl 
také skvělý výkon moderátora Radka Erbena, který soutěž provázel.  

Pavla Mročková 
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• Týdeník Hutník 30.5.2018 

  
• Časopis Stonávka duben 2018 
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• Časopis Stonávka červen 2018 

• Časopis Stonávka srpen 2018 
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• Časopis Stonávka říjen 2018 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA                                                                                             2017/2018 

 

 

                                   

 

   68 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

739 59 Střítež 108 

 

 

2.28        Ze života mateřské školy 2017/2018 

 

Vzdělávací program mateřské školy 

Také v tomto školním roce 2017/2018 jsme pokračovali v plnění ŠVP „Pohodová školka“.  
Kreativně dle potřeb a zájmu dětí doplňovali nová témata v týdenních plánech.  
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Zaměření mateřské školy 

Hlavním a dlouhodobým cílem mateřské školy je rozvoj komunikačních schopností dětí 
jako základu pro rozvoj osobnosti a předpoklad dobrého startu při vstupu do první třídy. 
Tento cíl nevznikl náhodně, ale z naléhavé potřeby, kdy vzrostly počty dětí s poruchami 
řeči. V této oblasti spolupracujeme s odborníky ze školských poradenských zařízení (PPP, 
SPC) a klinickým logopedem. 

• logopedická prevence a jazykový rozvoj dětí  
• rozvoj pohybových dovedností jako životního stylu 

Za účelem podpory zdravého životního stylu dětí a rozvoje pohybových dovedností 
uspořádala škola mimo jiné lyžařský a plavecký výcvik pro předškolní děti. 

 
Provoz mateřské školy, personální obsazení 

Naše Mateřská škola „Klubíčko“ má dle školského rejstříku kapacitu 55 dětí. 
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo MŠ 45 dětí ve 2 třídách: 

• I. třída  „Koťata“ (25 dětí) – hlavní budova školy, vyučující pedagogové:                          
Herecová Danuše (vedoucí učitelka), Piekarová Eva 

• II. třída „Myšky“  (20 dětí) – odloučené pracoviště, vyučující pedagogové:                             
Bc. Sabelová, DiS., Matějová Jana (do 11.3.2018), Mgr. Kucharová (od 12.3.2018) 

Provoz mateřské školy: 6:30 – 15:30 hod. 

Úplata za předškolní vzdělávání činila v naší MŠ 300 Kč měsíčně.  

 

Vzdělávání dětí 

Hlavním posláním naší mateřské školy je pomoci dětem v úzké spolupráci s rodiči prožít 
šťastné dětství a poskytnout jim prostředí plné zajímavých podnětů  
k všestrannému rozvoji dětské osobnosti. 

Ve výchovně vzdělávacím procesu úzce spolupracujeme s rodinou. Nutná se nám jeví 
důslednost a jednotné působení obou faktorů, které pomáhá předcházet mnoha 
nedorozuměním. Zvláště pak u nových dětí, které nemají vytvořeny základní návyky  
a pravidla sociálního chování. U dětí s logopedickými vadami řešíme další postup nápravy 
řeči u odborníka. 
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Využíváme také nabízenou spolupráci se základní školou a místní knihovnou.   
Děti se účastní veřejného života při vystoupeních pro veřejnost. Vzdělávání dětí  
je tak doplňováno prožitkovými událostmi, které obohacují jejich rozvoj. 

Naším dlouhodobým cílem je také rozvoj zdravého sebevědomí s důrazem na soběstačnost 
a sebeobsluhu.  

 
Akce, spolupráce se zákonnými zástupci a jinými institucemi 

Druhá polovina roku se nesla v duchu příprav na oslavy 90. výročí založení naší školy,  
kde jsme chtěli důstojně přispět výzdobou, výstavkou historických fotografií a hraček 
i divadelním vystoupením dětí.  

Nadále pokračovala spolupráce v oblasti výchovně vzdělávací a poradenské s PPP Třinec.   

Spolupráce se zákonnými zástupci spočívá v denní komunikaci, na rodičovských 
schůzkách, přednáškách, rodiče aktivně pomáhají dle potřeby MŠ na brigádách,                               
při zajišťování akcí pro děti a veřejnost.  

Výborná je spolupráce se SRPŠ, třineckou i místní knihovnou, mysliveckým spolkem 
„Černá“ Střítež-Vělopolí a místními zahrádkáři. Všem patří naše poděkování za zpestření 
každodenního života MŠ organizováním akcí či kulturních zážitků pro děti. Zde uvádíme 
alespoň ty nejzajímavější z nich: 

 

Akce pro děti a rodiče ve školním roce 2017/18 
 

Září Rodičovská schůzka na téma “Zdraví a bezpečnost dětí v MŠ” 

 Pohádkový les, akce SRPŠ pro děti 

 Divadlo “Šikulka v MŠ, pohádka o tom, jak se mají chovat, aby byli  
v bezpečí 

 Divadlo Bajka: ”Jak chtěl jeden malíř namalovat šťastného motýlka” 

Říjen Projekt SVS “Chráníme zvířata” – přednáška pro děti 

Listopad Loučení se sluníčkem, akce SRPŠ 
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 Přednáška pro rodiče na téma” Logopedické vady u dětí předškolního 
věku”, šablony I 

Prosinec Vystoupení dětí v KD “Pohádka o Nebavíně” 

 Mikulášská besídka, akce SRPŠ 

 Vánoční tvoření s rodiči 

Leden Přednáška PPP pro rodiče “Školní zralost dětí”, šablony I 

 Divadlo Bajka “ Sněhová královna” 

Únor Třinecká knihovna dětem “Jak krtek uzdravil myšku” a “Noemova archa” 

 „Pejsek ve školce“ – ukázka výcviku psa 

 Karneval, akce |SRPŠ 

 Lyžařský výcvik (5 dětí MŠ) 

Březen Návštěva dětí I.třídy v MŠ 

Duben Zahájení plaveckého výcviku 

 Pálení čarodějnic, akce SRPŠ 

 Zápisy do I. třídy ZŠ 

Květen Zápisy dětí do MŠ 

 Pěvecká soutěž “Rozvíjej se, poupátko” 
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 Vystoupení dětí ke Dni matek 

Červen Oslavy 90. výročí založení školy 

 Ukončení plaveckého výcviku 

 Pasování předškoláků na školáky 

 Dětský den s klaunem 

 Školní výlet – Cempland Bukovec 

 
Materiální vybavení mateřské školy 

Obě třídy jsou vybaveny potřebnými didaktickými pomůckami, hračkami, odrážedly, 
maňásky, atlasy, knihami, hudebními nástroji, výtvarným materiálem, ložním prádlem 
apod., a to dle potřeb a věku dětí. Byly zakoupeny stavebnice, výtvarný materiál, puzzle, 
knihy a motorické hry, doplněno další potřebné vybavení pro provoz MŠ, jako věcný  
dar jsme získali v celkové hodnotě rohovou sedačku, rádio-přijímač a laminovačku. SRPŠ 
nám finančně přispělo na výrobu tabla a fotografií pro budoucí prvňáčky. 

I přes nově vyrobené policové skříně nás stále trápí nedostatek prostorů pro různé činnosti 
a pro uskladnění pomůcek.  

 

Fotodokumentace mateřské školy 

 
Adventní vystoupení dětí v KD Střítež  
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Vánoční chvilky u stromečku 
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Adventní vystoupení dětí pro rodiče  

 
Pohádka o zimě a zvířátkách 
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Maškarní den dětí a pejska 
 
 
 
 
 
 

 
Přejeme maminkám…. 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA                                                                                             2017/2018 

 

 

                                   

 

   76 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

739 59 Střítež 108 

  Učíme se plavat….. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                
 

S klaunem oslavujeme Den dětí 
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Oslavy 90. výročí školy 
 
Danuše Herecová, vedoucí učitelka MŠ 
 

2.29     Ze života školní družiny 2017/2018 
 
Školní vzdělávací program 
 
Žáci se v ŠD vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání 
"Kamarádi s úsměvem". Hlavním cílem činnosti ŠD je snaha vytvořit žákům takové 
prostředí, ve kterém se budou cítit spokojeně, bezpečně a jistě. 
 
Provoz a organizace ŠD 

Provoz ranní družiny byl od 6:20 do 7:35 hodin, odpolední od 11:40 do 16:00 hod. 

Úplata za zájmové vzdělávání v ranní družině činila 50 Kč/měsíčně, za celodenní docházku 
žáků (tj. ranní i odpolední dohromady) stejně jako za odpolední platí zákonní zástupci  
100 Kč/měsíčně. 

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školní družinu 57 žáků ve dvou odděleních. 
Činnost probíhala v kmenových třídách ZŠ s využitím tělocvičny nebo hřiště v okolí školy. 
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Aktivity ve školní družině 

Školní družina nabízela déletrvající projekty zaměřené na posílení fyzické zdatnosti žáků 
a etickou oblast. Za zmínku stojí projekt “Muzikoterapie”, jehož cílem je posílení vztahu  
k hudbě, smysl pro rytmus, rytmický pohyb, koncentrace, spolupráce a propojení těla  
a hudby. Motivací k posílení pozitivních vztahů v kolektivu byly také skupinové  
hry a soutěže s dílčími motivačními odměnami na konci měsíce a hlavní odměnou na konci 
školního roku. Žáci školní družiny velkou měrou přispěli při úpravě okolí školy v rámci 
projektu „Rozkvetlá škola“ organizovaného ZŠ k oslavám 90. výročí školy. 

I v tomto školním roce byl zaveden tzv. vycházkový den (pátek) s cílem poznání okolí školy 
a naší obce. Ve volných dnech nabízela ŠD turistické výlety do okolních hor. Zde jsou 
uvedeny nejzajímavější aktivity ŠD v tomto roce: 
 

- Drakiáda 
- Hrajeme divadlo pro MŠ 
- Svatomartinská projížďka na koních 
- Čertovské radovánky 
- Vánoční nákup s rodiči 
- Zimní olympiáda (pro ZŠ) 
- Výšlap na Kotař 
- Čti a vyprávěj 
- Den Země 
- Čarodějnice 
- Smažíme vaječinu 
- Otvírání školní zahrady 
- Jak být správným chodcem a cyklistou 
- Král skokanů 
- Den dětí 

 

Plány ŠD pro nový školní rok 

V následujícím školním roce 2018/2019 bude ŠD zapojena do projektu Šablony II,  
do kterého budou tentokrát zapojeni všichni pedagogičtí zaměstnanci ZŠ, MŠ i ŠD spolu  
s dětmi, žáky a jejich zákonnými zástupci. V rámci šablon ZŠ budou realizovány aktivity 
jakými jsou projektový den ve škole, projektové dny mimo školu, v době provozu bude 
družina nabízet možnost zapojení do tzv. klubu (Badatelského klubu a Klubu logického 
myšlení a deskových her), vychovatelé budou proškoleni v oblasti ICT .  
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S velkou radostí očekáváme v novém školním roce otevření nově zrekonstruovaných 
prostor na půdě školy, které budou v odpoledních hodinách k dispozici ŠD. 

Z archivu fotodokumentace školní družiny 
 

 
Výšlap na Kotař 
 

                                     
Čarodějnice 
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Zimní olympiáda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Divadlo pro MŠ 
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Otvírání školní zahrady 

 
              Vaječina 
 

Zita Wojnarová a Věra Lasotová, vychovatelky ŠD 
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2.30      Hodnocení provozu školní jídelny 2017/2018 
 

Provoz školní jídelny 

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Střítež provozuje hlavní činnost (zajištění stravování  
pro žáky a zaměstnance školy) a doplňkovou činnost (přípravu jídel pro cizí strávníky). 
Počet stravovaných v roce 2017/2018: 45 dětí MŠ, 69 žáků ZŠ, 20 zaměstnanců,  
7 cizích strávníků.  
 

Naše školní jídelna se může pochlubit dlouholetou tradicí a dobrým jménem. Během  
let prodělala několik větších či menších úprav a rekonstrukcí. Ve školní jídelně podáváme 
denně v průměru 130 obědů, 45 přesnídávek a svačin, kromě žáků ZŠ a MŠ a zaměstnanců 
školy vaříme také pro cizí strávníky. Ve II. třídě MŠ na odloučeném pracovišti zajišťujeme 
stravu díky školní výdejně. 

Školní jídelna připravuje teplou a studenou kuchyni, teplé a studené nápoje, moučníky, 
saláty. Vaří se dle norem školního stravování, využíváme i receptury získané z jiných 
zdrojů, nově vydané publikace pro veřejné stravování, internetové zdroje a samostatně 
upravené receptury, aby nabídka jídel byla pestrá a zajímavá. Skladba nabízených  
a připravovaných jídel musí odpovídat výživovým normám a splňovat tzv. „spotřební koš“, 
který obsahuje 10 základních komodit (maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky, cukr, 
zeleninu, ovoce, brambory a luštěniny), které musí školní jídelny plnit.  

Kolektiv školní jídelny je odborně způsobilý a stabilizovaný. 
Školní j jídelna pracuje s programem Fa ULRICH s.r.o., přihlášky a odhlášky obědů  
jsou prováděny přes systém EDOOKIT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Školní výdejna  
na odloučeném pracovišti 
při vánočním tvoření                                              
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Ve školním roce 2017/2018 získala certifikát „Vaříme netradičně“. 

 
 

 
 
Anna Kacířová, vedoucí školní jídelny 
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3. Finanční část  

3.1      Zpráva o hospodaření za rok 2017 
 

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017 skončilo zlepšeným hospodářským 
výsledkem ve výši 6 685,87 Kč. 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 6 450,45 Kč a hospodářský výsledek 
z doplňkové činnosti je 235,42 Kč.  

Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 6 685,87 Kč byl na základě usnesení č. 32/500  
XXXII. ZO Střítež ze dne 7. 3. 2018 převeden do rezervního fondu. 

Obec Střítež poskytla v roce 2017 Základní škole a Mateřské škole Střítež,  
okr. Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci příspěvek na provoz v celkové výši 
1 100 000,00 Kč v této struktuře: 

- příspěvek na provoz ……………………………   1 082 650,00 Kč 
- příspěvek na úhradu plaveckého výcviku                       7 350,00 Kč 
- příspěvek na projekt „Rozvíjej se, poupátko“             10 000,00 Kč 

Ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje škola 
obdržela přímo na svůj účet dotaci na přímé náklady na vzdělávání ve výši  
6 621 806,00 Kč. Tyto finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. 

V roce 2017 opět proběhl v základní škole soutěžní hudební a výtvarný projekt „Rozvíjej  
se, poupátko“. Škola získala na tuto akci finanční dary od sponzorů ve výši 24 000,00 Kč  
a příspěvek zřizovatele ve výši 10 000,00 Kč. Náklady spojené s konáním soutěže činily  
37 655,00 Kč.    

Kromě výše uvedených zdrojů financování byly použity v roce 2017 vlastní příjmy  
ve výši 726 729,00 Kč. Tyto příjmy byly tvořeny především příjmy za stravné žáků, 
zaměstnanců, úplatou za předškolní vzdělávání a úplatou za zájmové vzdělávání, příjmy  
z reklamy a úroky z bankovních účtů.  

Organizace má také doplňkovou činnost. V roce 2017 činily příjmy z doplňkové činnosti  
52 021,00 Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny příspěvky za stravné cizích strávníků a pronájmy.  

V roce 2017 získala organizace finanční prostředky z ESF v rámci projektu „Vzděláváme  
se spolu a navzájem", reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001594. Během roku byly 
vyčerpány prostředky ve výši 535 459,00 Kč. Projekt pokračuje i v roce 2018.  
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Detailní rozpis rozpočtu je uveden v Příloze č. 1 k žádosti o schválení účetní závěrky 2017. 

Ve Stříteži 28. 2. 2018 

Zpracovala: Bc. Klesniaková Karin, hlavní účetní  
Schválila: Mgr. Machálková Dagmar, ředitelka školy      
       

3.2      Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu 1919-1920                                                                
dle zákona č. 23/2017 Sb.  
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1. Při výchovně vzdělávací činnosti školy chceme v novém školním roce 2018/2019: 

• Nadále naplňovat cíle ŠVP ZV v praxi a pokračovat v práci na školním vzdělávacím 
programu školy, jeho úpravách, zabývat se strategií jeho rozvoje; 

 

• pokračovat v činnosti školního poradenského pracoviště s cílem poskytovat 
poradenskou pomoc zákonným zástupcům, žákům i pedagogům školy, zejména 
v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků  
a s ohledem na potřeby společného vzdělávání v součinnosti s novelou vyhlášky  
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (Vyhláška 
č. 27/2016 Sb. v platném znění); 

• k žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu – zkvalitnit péči   
o talentované žáky, nadále zajišťovat odbornou péči o žáky se SVP; 

 

• posílit prevenci školní neúspěšnosti, včasnou diagnostiku poruch učení, logopedickou 
péči, etickou výchovu a zdravé klima ve třídách, ve škole; 

 

• organizováním projektů zaměřených na prevenci sociálně-patologických jevů, požární 
ochranu a bezpečnost silničního provozu budovat v dětech zodpovědnost za své zdraví; 

• DVPP zaměřit na posílení odbornosti pedagogů – specializační studia (výchovný 
poradce, koordinátor EVVO), umožnit proškolení pedagogů ZŠ Hejného metody  
a v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogů MŠ 
v oblasti logopedické prevence. V souladu s potřebami modernizace ICT struktury 
vyškolit pedagogy ZŠ i MŠ v používání nových informačních technologií a v jejich 
zavedení do výuky;  

• pomocí projektu „Šablony II STŘÍTEŽ 2018“ v rámci „Šablon II– Podpory škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování“ posílit kompetence pedagogů v oblasti ICT 
(školení), posílit jazykové kompetence a dovednosti v oblasti digitálních technologií, 
jejich logické myšlení (klub zábavné logiky a deskových her), zvýšit zájem o ochranu 
přírody (badatelský klub), pomocí práce školního asistenta nadále poskytovat kvalitní 
péči o žáky se SVP v podobě odborné pomoci zákonným zástupcům a učitelům  

2. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí a pro rozvoj jejich nadání máme  
v plánu: 

4. Plán činnosti školy ve školním roce 2018/2019 
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• využívat co nejvíce přírodní zahradu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt 
venku, relaxační aktivity, výuku v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny; 

 

• nadále podporovat rukodělné aktivity jako reakci na stále se zhoršující manuální 
zručnost a soběstačnost dětí v každodenním životě zavedením péče tříd o koutek školní 
zahrady (v rámci předmětu praktické činnosti); 

• pokračovat v organizování školních i mimoškolních aktivit (zájmových kroužků)  
pro žáky ZŠ a děti MŠ (pohybových, rukodělných, hudebních, jazykových apod.);  

• nově vybudované prostory na půdě školy zpřístupnit také veřejnosti formou provozu 
zájmové a vzdělávací činnosti pro zájemce (praktická angličtina, počítačová 
gramotnost apod.). 

 

3. Pro rozvoj moderních výukových metod pokračovat v projektu „Putování s Pepíkem  
po Mikroregionu obcí povodí Stonávky“, i přesto, že nebyl v rámci malých 
přeshraničních projektů Euroregionu Těšínské Slezsko podpořen. Minimalizovat 
původní projekt a hledat formy spolupráce mezi školami regionu Stonávka tak, aby byli 
učitelé schopni i bez finanční podpory pokračovat v prohlubování regionální  
a environmentální výchovy pomocí moderních výukových metod (vytvořit jednoduchý 
digitální výukový materiál – herbář, mapa zvířat, podporovat „vycházky s Pepíkem“  
do přírody, vytvořit interaktivní web pro prezentaci zajímavých míst, výměnu 
zkušeností a výukových materiálů apod.).     

 

4. Pro podporu a posílení spolupráce s veřejností chceme: 

• pokračovat v otevřenosti školy pořádáním společných akcí, hledat aktivity pro setkání 
dětí se seniory (babiččina bylinková zahrádka, počítačový kurz pro seniory s výukou 
žáků apod.); 

• nadále propagovat práci školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi 
rodičovskou veřejností. 

 

5. Ve spolupráci se zřizovatelem plánujeme zajistit lepší prostorové podmínky mateřské 
školy a školní družiny, dokončit rekonstrukci vnitřních prostor školní budovy (otopný 
systém, elektroinstalace), a to dle možností zřizovatele a vyhlášených dotačních 
programů). 

 

6. Při realizaci modernizace ICT infrastruktury vycházející z potřeb moderní školy plně 
využít nově vybudované multimediální učebny a systém zavedených cloudových služeb 
i všech užitečných aplikací GSuitu, jak při výuce žáků, tak při další pedagogické práci.  
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7. Při tvorbě nových vizí je potřeba brát zřetel na finanční limity školy a hledat možnosti 
zapojení školy do dotačních programů MŠMT a evropských fondů podporujících 
vzdělávací systém.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala dne 29. 8. 2018                                                                                                                                  
Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy 
 
Schváleno Školskou radou při ZŠ a MŠ Střítež dne 3. 10. 2018.                                                                    
Za Školskou radu                                                                        podpis:  
 
Předáno zřizovateli dne  
Za zřizovatele                                                                               podpis: 
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DDM Dům dětí a mládeže 

EVVO Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

ICT Informační a komunikační technologie (z anglického Information and 
Communication Technologies) 

IROP Integrovaný regionální operační program 

IVP Individuální vzdělávací program 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MS kraj, MSK Moravskoslezský kraj 

ONIV Ostatní neinvestiční výdaje 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OS Občanské sdružení 

OSRR Občanské sdružení Rady rodičů 

PlPP Plán pedagogické podpory 

PPP Pedagogicko-psychologická poradna 

RVP PV Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání 

RVP ZV Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání 

SPC Speciálně pedagogické centrum 

SVP Speciální vzdělávací potřeby 

ŠVP Školní vzdělávací program 

TŽ Třinecké železárny, a. s. 

ZO ČMOS Základní organizace Českomoravského odborového svazu 

ZUŠ Základní umělecká škola 

 

5. Použité zkratky 


