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1. Slovo úvodem 

 

Nezapomenutelný školní rok a jeho odkrytá tajemství   
  
Každý školní rok bývá něčím typický, platí to i o tom minulém. Od začátku září nás čekala 
nejrůznější omezení, příkazy, zákazy – přijali jsme je však s povděkem a vědomím,  
že je to pro dobrou věc. Probíhala totiž celková renovace půdních prostor a oprava střechy. 
Vedení obce Střítež, všichni zaměstnanci školy i stavební firmy však udělali maximum  
pro to, aby byl průběh výuky narušen minimálně. Odměnou je nám nyní krásné nové prostředí 
s moderní učebnou výpočetní techniky a jazyků, školní družinou, ředitelnou a sborovnou. 
Slavnostní otevření nových prostor proběhlo 10. května a my jsme je hned začali také  
s nadšením využívat – děkujeme našemu zřizovateli za tento krásný dar škole! 

Přestavby se dočkal také učitelský sbor. Během školního roku se vystřídali dva vychovatelé, 
jedna paní učitelka a dvě učitelky v MŠ, přibyla nová asistentka do MŠ. 

V uplynulém školním roce jsme za jednu z priorit zvolili snahu více zapojit naše žáky  
do sportovních aktivit. Od 1. 1. 2019 odstartoval roční projekt “Sportuj ve škole” – zájemci  
z řad žáků se 3x týdně scházeli před vyučováním v tělocvičně a s paní vychovatelkou se věnovali 
nejrůznějším sportovním činnostem. Zároveň se zástupci školy zúčastnili mnohých 
sportovních soutěží – žáci 5. ročníku změřili své síly v přehazované, následoval turnaj  
škol MOPS v minikopané (3. místo), turnaj ve vybíjené v Hnojníku (6. místo), atletický trojboj 
v Horních Tošanovicích (Filip Polášek 1. místo, Adam Noga a Nikol Ernstová 2. místo v běhu                  
na 60 m, Vít Dulawa 2. místo a Maxmilián Šlachta 3. místo ve skoku do dálky), čtvrtfinále 
Čokoládové tretry v Ostravě (Filip Polášek 2. místo v běhu na 300 m, celkově 5. místo), 
předposlední místo vybojovali žáci ve florbalu. Poslední den před vysvědčením se uskutečnil 
rovněž tradiční “Švihadlový král”, vytrvalostní a dovednostní soutěž ve skoku přes švihadlo.             
V prvním pololetí školního roku žáci 2. – 5. ročníku absolvovali plavecký výcvik v krytém bazénu 
v Třinci. Nezapomínáme ale ani na zimní sporty. Leden byl nejen ve znamení pololetního 
hodnocení, ale konal se také lyžařský výcvikový kurz, kdy se mnozí žáci základní i mateřské 
školy během pouhého týdne naučili lyžovat nebo zdokonalili své lyžařské dovednosti  
ve Ski areálu Řeka. Pravidelně chodíme na vycházky do přírody, líbí se nám u rybníků v Černé. 
Toho jsme využili na podzim, kdy jsme ke stému výročí naší republiky připravili pro žáky 
projektový den “Putování časem s Pepíkem” a na ukrytých stanovištích se žáci dozvídali 
zajímavosti z dějin posledního století. O pár dní později se prvňáčci a páťáci zúčastnili také 
výlovu rybníků v Černé. Čerstvého vzduchu si užíváme, jak jen to jde, pokud nám počasí  
jen trochu dovolí, trávíme velkou přestávku mezi druhou a třetí vyučovací hodinou v parku 
nebo na hřišti za školou. Vyběháme se, zahrajeme nejrůznější hry a učení se nám daří zase  
o trochu lépe. 

Se sportem neodmyslitelně souvisí péče o zdraví. Žáci 3. a 4. ročníku měli možnost zúčastnit 
se zajímavého projektu o zdravé výživě “Jak Zdravík s Jedlíkem uzdravili Betynku”. Prvňáčci  
se v rámci jiného projektu s názvem “Veselé zoubky” zase zábavnou formou dozvěděli mnoho 
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zajímavostí o svém chrupu a jako poděkování za aktivní plnění úkolů obdrželi balíčky  
od společnosti DM drogerie markt, která celý program vytvořila a už 9. rokem provozuje  
na školách. V dubnu se žáci 5. ročníku vypravili do DDM Třinec, kde se nachází nová interaktivní 
učebna biologie vybavená materiály a pomůckami napomáhajícími k lepšímu pochopení 
fungování lidského těla. Program byl zaměřen hlavně na poskytování první pomoci. I tato 
návštěva byla pro děti velmi zajímavá a inspirativní. 

Dalším důležitým tématem celé naší společnosti je environmentální výchova. I my se v tomto 
směru vzděláváme a zajímáme se, co jako děti můžeme pro naši planetu udělat. Na podzim 
sbíráme kaštany a žaludy, které potom odevzdáme místním myslivcům jako zimní krmivo 
 pro lesní zvěř. Lesním zvířatům děláme radost i před vánočními prázdninami, kdy již tradičně 
navštěvujeme blízký les, abychom tam nachystali pochoutky, které by lesním obyvatelům 
pomohly alespoň trošku přečkat mrazivé období. Na jaře jsme uspořádali projektový  
Den Země napříč školou s názvem “Odpady třídíme a planetu chráníme”. Žáci ve smíšených 
skupinách plnili nejrůznější úkoly environmentálního zaměření. Letos jsme se zabývali 
především odpady, jejich tříděním a ekologickou zátěží odpadů na naši Zemi. Mimo jiné jsme 
si také ukázali, jak lze některý odpadový materiál dále využívat a znovu recyklovat. Mnohé 
žákovské výrobky nám pak ozdobily chodbu naší školy. V červnu jsme se zase pomyslně 
podívali do “včelí říše”. Na besedě se včelařem, panem Byrtusem z Třince, jsme se dozvěděli 
mnoho zajímavých informací ze života těchto drobných, ale nesmírně užitečných tvorů. Školní 
rok jsme tradičně zakončili školním výletem – letos jsme se vydali do vzdělávacího centra 
URSUS v Dolní Lomné, kde nás mj. čekal zajímavý naučný program o přírodě našich Beskyd.  

V rámci projektu “Rozkvetlá škola” jsme letos opět zvelebili kousek pozemku v blízkosti školy, 
staráme se o rostliny, které jsme zde zasadili v letech předešlých. Podařilo se nám na zahradu 
instalovat venkovní interaktivní tabule pro výuku přírodovědy - “Poznej stromy” a “Hlasy  
v oblacích”.  

Máme rádi hudbu. Oblíbená setkávací akce “Zpívající školička” nás provázela i tímto školním 
rokem. Jedenkrát v měsíci jsme se setkávali v prostorách školní chodby, abychom si pokaždé 
společně zazpívali. Spojovacím tématem letošních písní se stal náš kraj, děti se během školního 
roku naučily 10 nových písní ze Slezska. Toto společné setkání je také skvělou příležitostí  
k vyhodnocení všeho, co se nám v uplynulém měsíci podařilo, a k naplánování nejbližších akcí. 
Naše láska k hudbě se odráží také v účasti žáků na různých pěveckých soutěžích. V říjnu  
si Ivanka Przywarová, žákyně 5. ročníku, zazpívala na prestižní soutěži “Talent 2019”                                 
ve Frýdku–Místku. Následovala soutěž lidových písniček “Zpěváček” v DDM Třinec (Ivana 
Przywarová 3. místo, Martinka Czerniková 2. místo) a především soutěž populárních písní 
“Rozvíjej se, poupátko”, kterou v tomto roce zorganizovala naše škola pro nadané zpěváčky  
z regionu Stonávka (Ivana Przywarová a Martina Czerniková 1. místo, Miriam Paszková  
2. místo, Ema Vavříčková 3. místo). Ty nejlepší pak každoročně zveme, aby zazpívali  
na benefičním koncertu organizovaném rovněž naší školou – letos se znovu konal  
v evangelickém kostele v Komorní Lhotce. Účastníci loňského Poupátka měli také možnost 
zúčastnit se příjemného výletu do předvánočně laděného Rožnova pod Radhoštěm. A právě  
z Rožnova k nám v březnu přijela hudební návštěva, pedagog a hudební teoretik Petr Drkula, 
který nám představil mnoho hudebních nástrojů, na něž hrávali kdysi dávno lidé na vesnicích. 
Šlo o instrumenty, které si byli schopni sami vyrobit a pak si jejich doprovodem zpříjemňovat 
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hudební chvilky. V rámci hudebně-národopisného programu "Stařenka Morava vypráví"                            
jsme si jednotlivé nástroje mohli osahat, dokonce si na ně zahrát a také jsme se dozvěděli,  
jak si mnohé z nich lze zhotovit.  

Ve výtvarné oblasti máme rovněž úspěšné umělce. Krásné umístění získala děvčata  
na výtvarné soutěži v Komorní Lhotce. Natalie Lasotová 1. místo v kategorii starších žáků a její 
sestra Aneta byla třetí. Děti kreslí rády a jejich díla využíváme při výzdobě školy. 

Že čtení knížek už není mezi dětmi tolik populární? To u nás neplatí. Chodíme na pravidelné 
návštěvy do místní knihovny, půjčujeme si knížky do tříd, ale i domů. Paní knihovnice nám 
zprostředkovala zajímavé čtení “Listování s Lukášem Hejlíkem”. Formou divadelního 
představení nás známý pražský herec společně se svou kolegyní Petrou Bučkovou provedli 
příběhem z knížky Eliáš a babička z vajíčka od Ivy Procházkové. Své představení pojali velmi 
vtipně a nás kniha zaujala natolik, že jsme s ní ještě dále pracovali v rámci hodin literární 
výchovy. Udržujeme vztahy také s třineckou knihovnou, i letos nás navštívily její knihovnice, 
které pro žáky z jednotlivých tříd připravily velmi zajímavé programy. Jakmile se prvňáčci 
zvládli naučit číst všechna písmenka, získali v listopadu slavnostně své Slabikáře a v rámci akce 
“Prvňáčci na cestě do Království čtenářů” se mohli stát právoplatnými čtenáři. 
Ale nezůstáváme jen u čtení, někteří z nás dokonce zkoušejí spisovatelské řemeslo na vlastní 
kůži. Někdo si píše jen tak do šuplíku, naše žákyně Ema Vavříčková a Sofie Kapitanov  
se přihlásily se do mezinárodní literárně-výtvarné soutěže “Tvoříme vlastní vydavatelství”, 
kterou pořádá Městská knihovna ve Frýdku-Místku. Vytvořily společně svou vlastní knihu  
„Tajemství Karlova mostu“ na téma Putování po krajině fantazie, a přestože měly velkou 
konkurenci, jejich práce byla oceněna krásným 2. místem. Za odměnu se jely podívat na 
vyhlášení výsledků mezinárodní literární soutěže do slovenské Žiliny a zároveň si prohlédly 
výstavu těch nejlepších českých, slovenských a polských žákovských prací. Ve škole jsme také 
pro děti, které mají rády pěkné básničky, zorganizovali soutěž v recitaci. Výherci školního kola 
se mohli těšit na postup do obvodního kola v DDM Třinec, odkud jsme si přivezli také několik 
ocenění (Laura Sokolíková 2. místo, Eliška Danielová 3. místo). 

Minulý školní rok přinesl také mnoho zážitkových pořadů, programů a představení. Kromě 
některých už výše zmiňovaných to bylo cestopisné vyprávění o Myanmaru, divoké cestě  
do barmské říše (program Planety Země) pořádané v kinosálu v Českém Těšíně pro žáky  
3. - 5. ročníku. Povídání bylo velmi poutavé a poučné a určitě se na podobné “cestování” rádi 
vydáme i v budoucnu. S úspěchem jsme zhlédli kombinované loutkoherecké představení  
o námořnících a pirátech “Poklad kapitána Baltazara”, plné vtipu a napětí,  
se kterým k nám zavítalo Divadélko pro školy z Hradce Králové. Velmi zajímavá a netradiční 
byla také návštěva mobilního planetária v naší tělocvičně, jejíž programy navštívily všechny 
děti z MŠ i ZŠ. V obrovském stanu jsme v úplné tmě mohli pozorovat hvězdnou oblohu  
a dozvěděli se mnoho informací o vesmíru a planetách. 

V červnu proběhla rovněž dopravní výchova na místním dopravním hřišti pod vedením 
policistů z Obvodního oddělení Policie ČR v Hnojníku, kteří žáky pátého ročníku provedli 
dopravní teorií i praxí v jízdě na kole a upozornili je na chyby, které by je v běžném provozu 
mohly ohrozit. Předvedli také svůj služební policejní vůz a jeho vybavení, přičemž umožnili 
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dětem vyzkoušet si část policejní zásahové výzbroje a osahat si zbraň. V závěru došlo  
na předání průkazů Mladého cyklisty všem účastníkům.  

Setkávání s rodiči ke škole neodmyslitelně patří. Letos jsme opět realizovali společné tvoření 
rodičů a dětí, tentokrát na jarních dílnách s příznačným názvem “Tvoří celá rodina”. Na výběr 
měli rodiče se svými ratolestmi z mnoha řemesel – vyrábění krmítka pro ptáky ze dřeva, 
háčkování, malování vajíček, pečení jidášů, pletení pomlázky, vyrábění velikonočních přání  
a věnců, drátkování ozdob. Konec dubna znamenal vytoužené ukončení stavebních prací  
a zahájení těch jarních na zahradě školy, kterou bylo potřeba po neutěšených stavebních 
zásazích přivést opět k životu. Děkujeme proto všem dětem a ochotným rodičům,  
kteří nám svým úsilím pomohli. 

Pochvalujeme si velmi dobrou spolupráci se zástupci rodičů v SRPŠ. V letošním roce pro děti 
zorganizovali tradiční akce jako Mikulášská nadílka s pořádně zlobivým čertem a milým 
andělem. Určitě nezapomeneme také na únorový karneval, kterým nás provázela zábavná 
dvojice klaunů, kteří svými hrami a vtipem bavili nejen děti, ale také jejich rodiče. 
Nezapomenutelné byly také radovánky, které se letos i přes tropické počasí velmi povedly  
– v nejrůznějších rytmech roztančila vtipná a pestrá vystoupení boky nejednoho přihlížejícího. 
Žáci páté třídy pro mladší kamarády připravili soutěžní cestu Pohádkovým lesem,  
která se rovněž setkala s velkým úspěchem. A my jsme pro ně za odměnu připravili 
nezapomenutelný celodenní výlet do našeho hlavního města Prahy.  

Na konci roku jsme se s našimi milými páťáky rozloučili. Byla to třída velmi aktivní, sportovně, 
hudebně i výtvarně nadaná, škole přinesla nejeden sportovní a umělecký úspěch. V příštím 
školním roce bude moc chybět, věříme však, že stejně aktivně budou naši absolventi 
pokračovat i v nových školách, možná o nich ještě uslyšíme…  

A čím bude typický školní rok následující? To se budeme muset nechat překvapit! Prozradíme 
jen, že život tohoto školního roku bude opět velmi zajímavý, neboť nás čeká celoroční projekt 
„Učíme se v přírodě“, který zahájíme ozdravným pobytem žáků v nádherné horské přírodě  
v obci Bílá, perle našich Moravskoslezských Beskyd, a to díky podpoře obce Střítež, MS kraje  
a jeho dotačního programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol…  

Mgr. Lenka Drabinová a Mgr. Petra Lysková, učitelky ZŠ Střítež 
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2. Organizace školního roku 

2.1 Školní rok 2018/2019 v číslech 

 

Ve školním roce 2018/2019 bylo ke dni 3. 9. 2018 ZŠ zapsáno 78 žáků (1. ročník 14, 2. ročník 

19, 3. ročník 13, 4. ročník 14, 5. ročník 18), MŠ 40 dětí ve dvou třídách  

(I. třída 21, II. třída 19) a ŠD 59 žáků ve dvou odděleních (I. oddělení 30, II. oddělení 29).  

O chod školy se staralo 23 zaměstnanců, z toho 16 pedagogických (6 učitelů ZŠ, 4 učitelé MŠ, 

2 vychovatelky, z nichž 1 pracovala současně jako asistentka pedagoga, 3 další asistenti 

pedagoga) a 7 správních (1 školnice ZŠ, 2 uklízečky MŠ se současným úvazkem jako pracovnice 

provozu školní jídelny, 2 kuchařky a 1 zaměstnankyně s úvazkem vedoucí školní jídelny  

a hospodářky školy; v rámci projektu „Šablony II“ byla zaměstnána jako školní asistentka další 

zaměstnankyně s úvazkem v ZŠ i MŠ). Od 1. 9. 2018 byla přijata na pozici asistenta pedagoga 

další zaměstnankyně, čímž se zvýšil počet pedagogů na 16 a celkový počet zaměstnanců                         

na 23. Externí zaměstnankyní školy je hlavní ekonomka. Podrobnosti přináší kapitola 2.9. 

V základní škole se v tomto školním roce žáci vyučovali v 5 třídách s 5 ročníky.  

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. Během tohoto školního roku byla dokončena 

rekonstrukce půdních prostor, díky které byla vybudována nová multimediální učebna 

(počítačová a jazyková učebna) s 16 stolními počítači HP. Projekt rekonstrukce přispěl také 

k nové konektivitě školy, a tak všechny její prostory jsou pokryty bezdrátovým internetovým 

připojením. Ve všech třídách je při výuce možno využívat interaktivní tabule, nová interaktivní 

digitální obrazovka byla pořízena také do multimediální učebny. K výuce informatiky                                            

i ostatních předmětů s využitím digitálních technologií napomáhá také další zobrazovací 

technika – dataprojektor nainstalovaný v počítačové učebně. Pedagogové mohou využívat  

pro výuku také 2 mobilní počítačové učebny – jednu s 10 yogabooky a druhou  

s 16 notebooky. 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. 

Díky kvalitní práci pedagogů a za velké pomoci školní asistentky, zaměstnané v rámci projektu 

„ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018 – podrobněji v kapitole 2.16), se nám daří zajistit vysokou úroveň 

péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). V tomto školním roce zajišťovali 

http://www.zsstritezuct.net/materialy/zmeny_platne_od_1.9.2013_SVP_Bnsh.pdf
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pedagogičtí zaměstnanci v ZŠ inkluzivní výuku celkem u 10 žáků se SVP s podpůrnými 

opatřeními 2. stupně (6) a 3. stupně (4), z toho: 7 s individuálním vzdělávacím programem 

(IVP), 4 vyžadující péči asistenta pedagoga, 6 žákům a 1 dítěti byl zajištěn předmět speciálně 

pedagogické péče (PSPP) s dotací 1 hodiny týdně, 1 žákovi pak pedagogická intervence dotací 

1 hodiny týdně.  

Mateřská škola měla 2 třídy. Rámcový vzdělávací program „Pohodová školka“  

je inspirován projektem „Barevné kamínky“. V MŠ působili 4 učitelé. Provoz obou tříd MŠ  

byl od 6:30 do 15:30 hod. 

Také v mateřské škole bylo v tomto školním roce vzděláváno 1 dítě se SVP s PO 3. stupně 

s podporou asistenta pedagoga a výukou PSPP s dotací 1 hodina týdně. 

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. 2018 bylo na školní stravování zapsáno 40 dětí z MŠ a 69 žáků ZŠ. 

Kolektiv učitelů v MŠ posílila 1 nová pracovní síla, asistentka pedagoga Bc. Irena Machů.  

V ŠD ukončila pracovní poměr vychovatelka Věra Lasotová, její pracovní pozici převzal  

MgA. David Tomala. V 2. pololetí školního roku byly přijaty jako zástup za mateřskou 

dovolenou 2 nové učitelky MŠ, Bc. Ing. Šárka Folvarčná a Karolína Ježovičová. 

Pro vzdělávací i zájmovou činnosti jsme dokončili revitalizaci školní zahrady v rámci projektu 

Rozkvetlá škola. Je aktivně využívána kromě přímé výuky také v rámci volnočasových aktivit 

ve školní družině či v rámci zájmových kroužků, stejně jako k výuce (v praktických činnostech), 

k posílení fyzické zdatnosti žáků (interaktivního chodník). V dalších letech máme v plánu 

revitalizaci zahrady pro MŠ, kterou bychom rádi proměnili v přírodní  

park s hracími prvky. 

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 zpěvu, 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“                                    „ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018“ 

 
                   
 
 
 
 
 

 

 

„Sportuj ve škole"                                                                „Rozkvetlá škola“ 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

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.sportujveskole.cz/
http://trinec.mapy-vzdelavani.cz/
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Autorské školní projekty:                                                     

„Děti zvířátkům"                                                                       

„Putování s Pepíkem"                                                         

„Rozvíjej se, poupátko“                                                         

„Zdravá škola" 

„Zpívající školička" 

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:                   558668389, 558694335 (spojovatelka) 

e-mail:                    reditel@zsstritez.cz 

web:                        www.zsstritez.cz 

IČ:                          75026457 

IZO:                       102068755 

RED-IZO:              600134199 

Obor vzdělávání 7901C01  

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.zsstritez.cz/o-skole/projekty/deti-zviratkum
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/deti-zviratkum
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/rozkvetla-skola
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/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
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty
mailto:reditel@zsstritez.cz
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 2018/2019 

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: 40 

4. Žáci  6 - 15 let: 78 – 1. roč./14, 2. roč./19, 3. roč./13, 4. roč./14, 5. roč./18 

5. Žáci ŠD (aktuální stav): 59 

6. Pedagogický personál: 15 

7. Počet zaměstnanců celkem: 23 

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 2018/2019 

 
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 78 15,6 6 10/7/6/1 

ŠD 2 59 29,5 1,397 7/6/4/1 

MŠ 2 40 20 4 1/-/1/- 

ŠJ jídelna  

vývařovna 

výdejna 

69 žáků ZŠ 

40 dětí MŠ 

14 zaměstnanců 

  6 cizích strávníků 

--- --- --- 

2.9  Zaměstnanci školy 

 

Organizační schéma organizace (ornanogram) k 1. 11. 2018 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Statutární orgán školy – na 3. stupni řízení (1) 
ředitel 
- řídí střední management, tj. zaměstnance na 1. stupni řízení (vedoucí zaměstnance) 
- řídí ekonomický úsek – ekonomku/hlavní účetní, která má vzhledem k povaze své práce   
                                          v hierarchii zvláštní postavení, neboť je na úrovni středního  
                                          managementu, ale neřídí žádného zaměstnance (externista) 
- řídí zaměstnance ZŠ – pedagogy ZŠ, hospodářku/pokladní, školnici ZŠ  
 

ředitelka 

hospodářka 
/pokladní 

školnice/uklízečka 
ZŠ 

3. stupeň řízení 

pedagogové MŠ 
uklízečky MŠ 

vedoucí učitelka 
MŠ 

zaměstnanci 

vedoucí  
školní jídelny 

 

1. stupeň řízení 

hlavní kuchařka 
pomocná kuchařka 

pracovnice provozu ŠJ 

ekonomka 
 

pedagogové ZŠ 
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Střední management – na 1. stupni řízení (2, z toho 1 pedagogický, 1 nepedagog) 
vedoucí učitelka MŠ řídí pedagogy MŠ, uklízečky (1x1,0 úv.) 
vedoucí školní jídelny (1x0,6 úv.+H/P) 
 

Zaměstnanci (23, z toho 16 pedagogických, 7 nepedagogických) 
pedagogové MŠ – 4 učitelé MŠ (4x1,0 úv.), 1 asistent pedagoga (1x0,6375 úv.) 
pedagogové ZŠ – 1 ředitel, 5 učitelů ZŠ (5x1,0 úv.), 3 asistenti pedagoga (1x1,0 úv., 2x0,5 úv, 
z toho 1AP+V), 2 vychovatelé ŠD (1x0,747, 1x0,65+AP, dělená směna) 
hlavní kuchařka (1x1,0 úv.) 
pomocná kuchařka (1x1,0 úv.) 
pracovnice provozu školní jídelny (1x0,1+Ukl.MŠ,1x0,25+Ukl.MŠ) 
uklízečky MŠ (1x0,9 úv+PPŠJ., 1x0,5 úv.+PPŠJ) 
školnice ZŠ (1x1,00 úv., dělená směna) 
hospodářka/pokladní (1x0,4 úv.+VŠJ) 
školní asistentka (0,5 úv. MŠ + 0,5 úv. ZŠ – projekt ŠABLONY II STŘÍTEŽ) 
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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. Specializační 

činnost zajišťují učitelé s kvalifikací metodika prevence, koordinátor ICT. Školní poradenskou 

činnost zajišťuje výchovný poradce. 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, PPP Frýdek-Místek, SPC Kapitána Vajdy Ostrava, SPC Jiřího z Poděbrad  

Frýdek-Místek) a dalšími institucemi (Střep – Občanské sdružení AVE Český Těšín, Pavučina                  

o. p. s. Ostrava) poskytuje škola poradenské služby žákům i zákonným zástupcům v oblasti 

prevence patologických jevů, při řešení výukových i výchovných problémů. Velmi přínosná 

bývají setkání se zákonnými zástupci žáků, v tomto školním roce to bylo v rámci projektu 

„Tvoří celá rodina“ – tvořivých dílnách rodičovské veřejnosti.  

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 vybaven hracími prvky, pískovištěm, venkovním stolem                            

pro stolní tenis a altánem s lavicemi a stoly sloužícími k relaxaci dětí i pro výuku. K aktivnímu 

trávení výuky či volního času v přírodě přispívají také dvě nové venkovní interaktivní tabule 

„Hlasy v oblacích“ a „Poznej stromy“, pořízené v rámci projektů „Rozkvetlá škola“ a „ŠABLONY 

II STŘÍTEŽ 2018“. 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 Prevence sociálně patologických jevů 

 

Škola má zpracovaný Minimální preventivní program, který slouží pedagogům jako metodická 

podpora při řešení konkrétních projevů sociálně-patologického chování žáků.  

Minimální preventivní program byl naplňován z velké části v rámci výuky, do které byla 

začleňována jednotlivá témata a projekty. K probíraným tématům patřily především: vztahy                    

ve třídě, šikana, styk s cizími lidmi, rasismus, drogy, terorismus, krádeže, vandalismus, ochrana 

zdraví, důvěra žáků ke všem zaměstnancům školy, zásady bezpečného využívání internetu                                

a zdravý životní styl. 

V rámci specifické primární prevence byly v tomto školním roce zvoleny preventivní aktivity, 

zaměřené na zdravý životní styl a prevenci poruchy příjmu potravy (Jak Zdravík s Jedlíkem 

uzdravili Betynku, Jak jel zdravík do ZOO), realizované ve spolupráci s neziskovou organizací 

ZkuToZdravě. Škola dlouhodobě spolupracuje také s Policií ČR a HZS F-M, díky této spolupráci 

mohly být i v tomto školním roce zorganizovány akce jako HASÍK (prevence  

v protipožární oblasti) a dopravní výchova na místní dopravním hřišti. 

Během školního roku probíhaly také aktivity, které patří do nespecifické primární prevence, 

nemají přímou souvislost s rizikovým chováním, ale napomáhají snižovat riziko vzniku  

a rozvoje rizikového chování prostřednictvím smysluplného využívání volného času (soutěže 

v oblasti sportovní, pěvecké, výtvarné, recitační, společné akce dětí se zákonnými zástupci). 

V tomto školním roce se rizikové chování objevilo v několika případech. Třídní učitelé s žáky 

řešili případy nevhodného chování a patologických vztahů ve třídě, nevhodné chování 

k pracovníkům školy a nebezpečné chování v prostředí internetu. Další závažnější případy byly 

řešeny se zákonnými zástupci, jednalo se o rizikové chování psychického a fyzického 

ubližování, projevy rasismu a xenofobie. Díky včasnému zásahu pedagogů a konstruktivní 

komunikaci s žáky i zákonnými zástupci byly negativní projevy u žáků eliminovány a došlo  

ke zlepšení vztahů. 

 

2.12 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  
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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 jsou zaměsntnci, žáky i zákonnými zástupci aktivně 

využívány, nabízejí 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 (SRPŠ) 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. 

 

2.13 Školská rada 

 

S účinností od 16. 6. 2005 byla zřízena Školská rada (ŠR) 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 2018/2019 pracovala ŠR v počtu 3 osob v tomto složení: 

- 1 ZÁSTUPCE ŠR – jmenován zastupitelstvem Obce Střítež (zřizovatelem) 

- 1 ZÁSTUPCE ŠR – zastupuje zákonné zástupce 

- 1 ZÁSTUPCE ŠR – zastupuje ZŠ a MŠ Střítež, okres Frýdek-Místek, p. o. 

2.14 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                                

http://www.zsstritez/
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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 (viz kapitola 2.11). 

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, ale také pořádáním 

společných akcí i organizováním vlastních aktivit pro děti a veřejnost.  

 

2.15 Spolupráce s ČMOS 

 

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

2.16 Organizace školního roku 2018/2019 

 

Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních 

uměleckých školách a konzervatořích 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, 

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí  

3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období 

školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.  

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.  Vánoční 

prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu  

2. ledna 2019.  Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019. 

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

Termín 

4.02. – 10.02.2019 

Okresy, obvody hl. města Prahy 

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, 

Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, 

Prostějov 
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11.02. - 17.02. 2019 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, 

Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná 

18.02. - 24.02. 2019 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, 

Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 

25.02. - 3.03. 2019 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, 

Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, 

Teplice, Nový Jičín 

4.03. - 10.03. 2019 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, 

Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín,  

Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 

11.03. - 17.03. 2019 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice,  

Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, 

Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019. 

Poznámka: pátek 19. dubna 2019 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 soboty 29. července 2019 do neděle 1. září 2019.  

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019. 

  

2.17 Plán akcí 2018/2019 
 

ZÁŘÍ 

• PŘEHAZOVANÁ v Ropici 

• Předváděcí dny komunální techniky fy MITRENGA a. s 

• Akce městské knihovny Třinec pro (MŠ) 

• Projekt HASÍK 

• Zahájení soutěže ve sběru lesních plodů „Děti zvířátkům“ 

• Zahájení projektu "Klub škol, které čtou dětem" (Celé Česko čte dětem) 

• Odborně zaměřené tematické setkání a spolupráce s rodiči dětí MŠ I. 

ŘÍJEN 
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• Beseda s myslivci v ŠD 

• Projekt Zdraví dětem – MŠ 

• Střítež v čase – kulturní vystoupení našich žáků 

• 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 

• Projekt „Zdraví dětem“ – ZŠ 

• Minikopaná – turnaj škol MOPS 

• Divadelní představení 

• Turistický výšlap ŠD 

PROSINEC 

• Mikulášská besídka 

• Benefiční koncert vítězů pěvecké soutěže „Rozvíjej se, poupátko“ 

• Vánoční besídky – MŠ, ZŠ, ŠD 

• Vánoční zpívání ve Vělopolí 

• Zdobení lesa zvířátkům, vyhodnocení soutěže "Děti zvířátkům" 

• Adventní koncert v KD Střítež 

• Projektový den v MŠ – ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018 Vánoční dílničky v MŠ s rodiči 

LEDEN 

• Lyžařský výcvikový kurz ve SKI areálu Řeka (MŠ a ZŠ) 

• Myanmar – divoká cesta do barmské říše – kino Central 

• FLORBAL v Třanovicích 

• Turistický výšlap ŠD 

• Švihadlový král (akce ŠD pro školáky) 

ÚNOR 
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• Ples rodičů v KD 

• Dětský karneval v KD 

• Recitační soutěž – třídní, školní a regionální kolo (Třinec) 

• Divadelní představení (Hradec králové) 

• Bruslení v Českém Těšíně 

• Kulig – zimní radovánky v odpoledních hodinách 

BŘEZEN 

• Regionální pěvecká soutěž ve zpěvu lidových písní „Zpěváček ze Slezska“ v DDM 

Třinec 

• Mobilní planetárium 

• Hudebně národopisný program „Stařenka Morava vypráví“ 

• VYBÍJENÁ v Hnojníku 

• Recitační soutěž – třídní, školní a regionální kolo (Třinec) 

• Turistický výšlap ŠD 

DUBEN 

• Zápis k základnímu vzdělávání 

• Interaktivní biologie DDM 

• Projektový den v ZŠ – ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018 „Tvoří celá rodina“ – řemeslné dílny 

• Dopravní výchova 

• Otvírání zahrady akce ŠD 

• 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 

• Projektový den ke Dni Země 

• "Rozvíjej se, poupátko" – soutěžní hudební a výtvarný projekt, akce škol MOPS 

• Slavnostní otevření půdních prostor ZŠ po rekonstrukci a Den otevřených dveří 

• Besídka ke Dni matek – akce MŠ 

• Den s hasiči 

• Výtvarná soutěž KRAJINA KOLEM NÁS v Komorní Lhotce 
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• Bláznivá olympiáda v ŠD 

• "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 

• Vyhodnocení literární soutěže v Žilině 

• Atletický trojboj – akce MOPS 

• Beseda se včelařem 

• Čokoládová tretra v Ostravě 

• Canisterapie – ukázka a setkání s pejsky MŠ 

• Dětské radovánky 

• Švihadlový král – akce ŠD  

• Projektový den mimo ZŠ – ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018 Výlet 5. ročníku do Prahy 

• Dopravní výchova s policií ČR 

• Den dětí (akce ŠD pro školáky – soutěživé hry – zručnost) 

• Den dětí ŠD 

• Projektový den mimo ZŠ, MŠ – ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018  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 „ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018“  

(viz stránka projekty). 

https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/vzdelavame-se-spolu-navzajem
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2.18 Projekt "ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018“   

V současné době je škola zapojena do projektu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II“ s názvem „ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018", 

reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010072, financovaného z fondů EU a státního rozpočtu 

ČR. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně 

profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, aktivity rozvíjející ICT, 

spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. 

Aktivity budou realizovány v období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020.  

Do projektu budou zapojeni všichni pedagogičtí zaměstnanci ZŠ, MŠ a ŠD spolu s dětmi, žáky 
a jejich zákonnými zástupci.  

Přehled šablon 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

2.II/1 • Školní asistent – personální podpora ZŠ 

1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 
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2.II/16 • Využití ICT ve vzdělávání v rozsahu 48 hodin (realizovaná výuka s ICT                                       
po dobu 48 týdnů) 

1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 
2.II/19 • Projektový den ve škole (2 realizované projektové dny) 

1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 
2.II/20 • Projektový den mimo školu (7 realizovaných projektových dnů) 

1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

2.I/1 • Školní asistent – personální podpora MŠ 

1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 
2.I/6 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (ICT) 

1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 

2.I/12 • Projektový den ve škole (1 realizovaný projektový den) 

1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 

2.I/13 
• Projektový den mimo školu (4 realizované projektové dny) 

1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

2.V/4 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – DVPP v rozsahu 8 hodin (ICT) 

1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 
2.V/11 • Klub pro účastníky ŠD 

1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 

2.V/13 
• Projektový den mimo školu (6 realizovaných projektových dnů) 

1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 
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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, žákům byl financován školní výlet či výuka v interaktivní 

učebně biologie v Domě dětí a mládeže v Třinci.  

2.19 Přehled tříd a žáků 

 

Na začátku školního roku přišlo 14 žáků do 1. ročníku, z jiné školy přestoupila 1 žákyně  

do 2. ročníku. K 1. 2. 2019 přestoupili na jinou ZŠ 3 žáci, z toho 1 z 2. ročníku, 2 z 5. ročníku. 

Na konci školního roku odešlo z 5. ročníku 16 žáků, z toho 1 na osmileté gymnázium,                      

15 na jinou ZŠ.  

Stav žáků ZŠ k 30. 9. 2018: 78, z toho: 35 chlapců a 43 dívek, z toho 10 žáků  

se SVP, z toho 7 s IVP, 4 s AP, 6 s PSPP, 1 s PI. 

 

 

Třída Ročník Celkem žáků Dívek Chlapců 

I. třída 1. ročník 14 8 6 

II. třída 2. ročník 19 11 8 

III. třída 3. ročník 13 8 5 

VI. třída 4. ročník 14 7 7 

V. třída 5. ročník 18 9 9 

http://trinec.mapy-vzdelavani.cz/
http://trinec.mapy-vzdelavani.cz/
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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; 

http://www.zsstritezuct.net/materialy/svp_bnsh.doc
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- 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  

 

 

2.22 Rozvrh hodin 

 

           
             2018/19 

OL  21 
 
1. 

LD  22 
 
2. 

YŠ  22 
 
3. 

EM  22 
 
4. 

PL  22 
 
5. 

DM  9 

  O 5  O    ČJ L    ČJ D    AJ E    ČJ P    ČJ  

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  ---  ---  

Přírodověda  Př  ---  ---  ---  2  1 

Vlastivěda  Vl  ---  ---  ---  2  2 

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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Po 

L 4 O    M L    M Y    ČJ E    M P    M 

Y 4 O    ČJ L    Čt/Ps  Y    M E    AJ P    AJ 

E 4 O    Prv L    TV Y    Prv E    Vl P    Vl        

P 4   Y    TV O    LV D    HV 

D 2  

 
 
 
Út 

O 5  O    ČJ L    M Y    ČJ E    M P    AJ  

L 4 O    M L    ČJ Y    M E    Čt/Ps P    M-G 

Y 5 O    ČJ L    Čt Y    Čt/Ps    E    TV P    Čt/Ps      

E 4 O    PČ L    Prv Y    VV D    Sl P    TV 

P 4 O    VV  Y    PČ E    Př D    IT 

D 2  

 
 
 
St 

O 4  O    ČJ Y    M-G D    AJ E    AJ P    M      

L 4 O    Prv L    ČJ Y    M E    ČJ P    ČJ 

Y 5 O    ČJ L    TV Y    ČJ E    M P    Čt/Ps                 

E 4 O    TV L    Prv Y    Sl E    Př P    Př     

P 5  L    LV Y    TV D    HV P    Vl 

D 2  

 
 
 
Čt 

O 3  O    ČJ L    ČJ D    AJ E    ČJ P    M      

L 5 O    M L    M Y    ČJ E    AJ P    AJ     

Y 4 O    ČJ L    Čt/Ps Y    M-G E    M-G P    TV 

E 5 D    HV L    HV Y    Prv E    TV P    Sl     

P 4  L    Sl D    HV E    Vl Y    LV 

D 3  

 
 
 
Pá 

O 4  O    ČJ L    M Y    M E    M P    ČJ  

L 5 O    M L    ČJ Y    ČJ E    Čt/Ps P    M     

Y 4 O    TV L    VV Y    Čt/Ps    E    VV P    VV 

E 5 O    Prv L    PČ Y    Prv E    VV P    VV 

P 5   L    LV E    PČ P    PČ 

D 0  

 1. roč.21 2. roč. 22 3. roč. 25 4. roč.25 5. roč. 25  

 

Použité zkratky:  

 

ČJ  Český jazyk 

Ml Mluvnice 

Čt Čtení  

Ps Psaní  

LV Literární výchova 

AJ  Anglický jazyk 
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2.23 Nepovinné předměty, kroužky 

 
PONDĚLÍ 

Angličtina hrou • každý týden (11:50–12:50) 
• 2. ročník 
• DDM Třinec 

Hudební kroužek  • každý týden (12:45 – 13:45) 
• všechny ročníky 
• DDM Třinec  

Fotbal (pouze 1. pololetí) • každý týden (15:10 – 16:10) - upřesnění dle rozpisu                              
v kalendáři 

• všechny ročníky 
• DDM Třinec 

ÚTERÝ 

Náboženství evangelické • každý týden (12:50 – 13:35) 
• všechny ročníky 
• nepovinný předmět 

STŘEDA 

Pohybové hry • každý týden (12:45 – 13:45) 
• 4. a 5. ročník 
• DDM Třinec 

Badatelský klub 
• každý týden (14:00 - 15:30) 
• ŠD 

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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• Projekt ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018 

ČTVRTEK 

Keramický kroužek I.   • každý týden (12:45–13:45) 
• 1. a 2. ročník 
• DDM Třinec 

Keramický kroužek II.  • každý týden (13:45–14:45) 
• 3. - 5. ročník 
• DDM Třinec 

HappyDance • každý týden (13:45–14:30) 
• všechny ročníky 
• trenéři HappyDance 

Klub logického myšlení a 
deskových her  

• každý týden (13:00 - 14:30) 
• ŠD 
• Projekt ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018 

2.24  Přehled výsledků vzdělávání žáků  

  
Přehled prospěchu 2. pololetí 2018/2019 

Ročník Počet žáků                        

ve třídě 

Prospělo                                       

s vyznamenáním 

Neprospělo Chování 

     

  celkem tj.  % celkem tj.  % 2. stupeň 3. stupeň 

1.  14 14 100,00 0 0 0 0 

2.  18 18 100,00 0 0 0 0 

3.  13 9 69,23 0 0 0 0 

4.  14 8 57,14 0 0 0 0 

5.  16 8 50,00 0 0 0 0 

 

 

Přehled docházky  

Ročník Počet 

žáků 

Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

1. pol. 2. pol. Průměr 

na žáka                       

1. pol. 2. pol. Průměr na 

žáka                       

1.  14 425 406 59,36 0 0 --- 

2.  19/18 675 484 62,65 0 0 --- 
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3.  13 719 539 96,77 0 0 --- 

4.  14 729 516 88,93 0 0 --- 

5.  18/16 581 621 70,71 0 0 --- 

 

Přehled výchovných opatření 

Ročník Počet 

žáků 

Pochvaly Další výchovná opatření 

1. pol. 2. pol. P 

celkem                       

1. pol. 2. pol. DVO 

celkem                       

1.  14 14 PTU 14 PTU 28 --- --- 0 

2.  19 6 PTU 14 PTU 20 --- --- 0 

3.  13 4 PTU 10 PTU 14 --- --- 0 

4.  14 5 PTU 7 PTU 12 --- 5 NTU 5 

5.  18 9 PTU 2 PŘŠ + 12 PTU 23 2 NTU 2 NTU 2 

Celkem za školu 38 59 97 2 7 9 

 

PTU – pochvala třídního učitele, PŘŠ – pochvala ředitele školy, NTU – napomenutí třídního učitele, DTU – důtka 

třídního učitele, DŘŠ – důtka ředitele školy, SSCH 2 – snížený stupeň z chování 2, SSCH 3 – snížený stupeň                 

chování 3 

 

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 byla 

Popelka a princ… 

K zápisu k základnímu vzdělávání se dostavilo dne 4. 4. 2019 celkem 13 dětí,  

z toho jedno navštěvující jinou MŠ. Dvanáct uchazečů o základní vzdělávání bylo přijato, 
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jednomu bylo vydáno Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Ve školním roce 

2019/2020 tedy nastoupí do 1. ročníku 12 žáků. 

 

 
 
Popelky a princ – 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) 
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- 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, 

především pedagogičtí pracovníci, ve velké míře využívají nabídky bezplatných školení 

pořádaných v rámci dotačních programů financovaných z fondů EU. 

Školní rok 2018/2019 byl naplněn kromě krátkodobých školení také  

školeními v rámci projektu „ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018“ 

Následující tabulka poskytuje přehled vzdělávání zaměstnanců ve školním roce 2018/2019.  

 

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) 

 

28. 8. 2019 BOZP, PO, Střítež Z OŠ 

15. 10. 2018 Road Show, Ostrava 1 Pd ZŠ OŠ 

9. 10. 2018 Předškolní vzdělávání z 
pohledu České školní 
inspekce, Ostrava 

1 Pd MŠ RS 

9. 11. 2018 Jak efektivně připravit 
předškoláka, Frýdek-Místek 

1 Pd MŠ RS 

20. 11. 2018 Vývojová specifika dítěte 
předškolního věku, Ostrava 

1 Pd ZŠ RS 

18. 2. 2019 Hygienické minimum, Frýdek-
Místek 

4 nPd ŠJ OŠ 

28. 2. 2019 Školení pro administrátory IS 
Edookit, Brno 

2 Pd ZŠ OŠ 

6. 3. 2019 Agrese a agresivita v 
předškolním a mladším 
školním věku, Ostrava 

1 Pd ZŠ, 1 Pd MŠ,                          
1 nPd ZŠ/MŠ 

RS 

12. 3. 2019 Žák s vývojovou dysfázií na ZŠ, 
Ostrava 

2 Pd ZŠ, 1 Pd ŠD RS 
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14. 3. 2019 Matematika je zábava, 
Frýdek-Místek 

1 Pd ZŠ RS 

5. 4.-26. 4. 
2019 

Personalistika do každé školy 
prakticky a návodně. e-
learning 

1 Pd ZŠ OŠ 

12. 4. 2019 Stimulační program Maxík 
jako podpora pregramotnosti, 
Zábřeh na  
Moravě 

2 Pd MŠ, 1 nPd ZŠ/MŠ RS 

 
Využívání informačních a 
komunikačních technologií ve 
vzdělávání (24 hodin), Ostrava 
„ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018“ 

2 Pd ŠD RS 

 
Digitální gramotnost ve 
vzdělávání (16 hodin), Ostrava 
„ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018“ 

4 Pd MŠ RS 

21. 5. 2019 Pedagog a digitální laboratoř, 
Ostrava  

8 Pd ZŠ, 2 Pd ŠD OŠ 

11. 6. 2019 Pedagog a pokročilá práce s 
digitální jazykovou laboratoří, 
Ostrava  

8 Pd ZŠ, 2 Pd ŠD OŠ 

 

 

2.27 Vybráno ze školních aktivit pohledem do fotogalerie 2018/2019  
(seřazeno sestupně, odkázáno na fotogalerie) 

Návštěva bývalých žáků vždy potěší, 28. 6. 2019  
Závěr školního roku 2018/2019, 28. 6. 2019 
Švihadlový král, 27. 6. 2019 
Rozloučení s páťáky, 27. 6. 2019 
Dopravní výchova 5. ročník, 25. 6. 2019 
Pasování předškoláků na školáky, 25. 6. 2019 
Páťáci v Praze, 24. 6. 2019 
Výlet ŠD – Piastovská věž, 21. 6. 2019 
Pasování prvňáčků na čtenáře, 21. 6. 2019 
Radovánky, 15. 6. 2019 
Tygříci – radovánky 1. třída MŠ, 15. 6. 2019 
Čokoládová tretra v Ostravě – čtvrtfinále, 13. 6. 2019 

https://photos.google.com/share/AF1QipN26rj0Z63gRqlHuMAN0_IIdhQyi-jPy0s_jBLKLEdLMCMv5E0N7BeHLrl9DsnNZA?key=N3lnSzJybnY4Ylg3Um5BS0JFcUFUM3c4OER0RXB3
https://photos.google.com/share/AF1QipPAiNqN38znxM25y9XNM2FAtHGDaFBMf2utKk4GD1Yer1jPzn5cC-yDJHtqhAqhQA?key=empqS0YzemdhMkNORmpsZUM0QW1jWFZsRHYxU3Z3
https://photos.google.com/share/AF1QipMjm7oss4PIJQPiBRBBLVgMFdh-4tBzJ4fs6W1rGLhbUKein6ucs3w5s9WToYmhNA?key=VWFTODFkbktMdjVpY0l2Ymw5cVMxQld3bnJVTmFn
https://photos.google.com/share/AF1QipMMGFFQCwD2AM4WnPDxG9pOr8SGux--2syHb2JZpF5uPx9v0VgcJKNLFYx0pfXlWw?key=ZnhBcHEtQTVQNF9SOTZvUDhMeG1KNjlyU1
https://photos.google.com/share/AF1QipP_rvTuoponnWEc2v8pG5b1raCxu_t1Z_LhZlwQPiJDbsb-wFM0L2oIbyFICCjDbw?key=UXhwTTRkRGJGODhQRkZVQ2FMV0pDSVlhNFVQUHRn
https://photos.google.com/share/AF1QipPSsCpsbqCPhM_Psw7FyY6yG3DnxyaP1EgxFo3XlmVP1lx7I-B5gCw8h3GeftLcMQ?key=S3B2R2g3dTV2Y3dGVmNrR2ZhdlFzekFWUDRabFNn
https://photos.google.com/share/AF1QipMqCHRCMVfhU_1JpONMw44Vu2dd105lT2Wv5TNKDgoal2Kffkw-cQ1N48kVbfQ9Vw?key=MnNYTUptMEZpMFZUd2RRM25fVmdIRVItME9FN1Bn
https://photos.google.com/share/AF1QipNVYw7fQTo2EBJuPR8qY606giEEJGdNd4Hgrf-WvzcbaxPe25ucVfN6sL31y7rZXw?key=cWhFMm9uUHFQXzVFYng1bEdFR2dtSFh3cWwyU0ZB
https://photos.google.com/share/AF1QipOBOQGdyMtDXMsMcSU0ieHtYI1YvuTKETvIG3TTyuGeUW888c06fn_FqWxaOVxtJw?key=WWZJbjgyNktVRTM3MkpTMF9vRkZyODl4VG91UGhR
https://photos.google.com/share/AF1QipMYEfnMrRfL0Iz8gmQR5jrIrRGDkQazY2UuJDuw_Vi5TWYqYoxFyQq_F7j1zqx7gg?key=UnJieGI1emo1VnZjajV5aEVuVFN3S3lzY2JfM1h3
https://photos.google.com/share/AF1QipM_BDeY9yj1r0j8AYmqShSBCH-IWFpfzEHoUmTcbUbf6t3idO8vjvWkkxbKZdrXew?key=Z3JtTHFJLTdiUGp0TWNJR3dnUkl3dERqbHU5UjZ3
https://photos.google.com/share/AF1QipNP4MN6l8iPHUsHclSaI-mGqqzMyKrhyocts9J0_qgJ0ao05LF6Sa_CA-xA6aVSiA?key=eGhPR1dqUVZPQmU2NkFUdmtqbmd1ZkY2ZTVDSVRB
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Ukázka práce se psy – MŠ, 13. 6. 2019 
Beseda se včelařem MŠ, 11. 6. 2019 
Beseda se včelařem ZŠ, 11. 6. 2019 
Atletický trojboj, 5. 6. 2019 
Školní výlet URSUS Dolní Lomná, 4. 6. 2018 
Výlet ZOO Ostrava MŠ, 4. 6. 2019 
Besídka pro maminky I. třída MŠ, 14. 5. 2019 
Slavnostní otevření půdních prostor, 10. 5. 2019 
Poupátko, 10. 5. 2019 
Projektový Den Země napříč školou, 9. 5. 2019 
Procházka k říčce Ropičance II. třída MŠ, 7. 5. 2019 
Čti a vyprávěj, 3. 5. 2019 
Sázení lípy II. třídy MŠ, 2. 5. 2019 
Úklid lesa II. třídy MŠ, 18. 4. 2019 
Školní kolo Poupátka, 12. 4. 2019 
Jarní dílny „Tvoří celá rodina“, 11. 4. 2019 
Návštěva oveček I. třída MŠ, 8. 4. 2019 
Zápis do 1. třídy, 4. 4. 2019 
Jarní procházka I třída MŠ, 4. 4. 2019 
První pomoc, DDM Třinec, 1. 4. 2019 
Probuzení zahrady po rekonstrukci, od 23. 3. 2019 
Hudební program pro žáky ZŠ, 28. 3. 2019 
Slavíme Den učitelů, 27. 3. 2019 
Turnaj ve vybíjené v Hnojníku, 15. 3. 2019 
Mobilní planetárium v tělocvičně, 8. 3. 2019 
Pěvecká soutěž „Zpěváček ze Slezska“ v Třinci, 6. 3. 2019 
Projekt pro 1. ročník „Veselé zoubky“, 1. 3. 2019 
Na obědě v jídelně I. třída MŠ, 13. 2. 2019 
Poklad kapitána Baltazara, 11. 2. 2019 
Karneval, 9. 2. 2019 
Karneval I. třída MŠ, 8. 2. 2019 
Hrajeme divadélko II. třída MŠ, 8. 2. 2019 
Školní kolo recitační soutěže, 7. 2. 2019 
Rej masek II. třída MŠ, 7. 2. 2019 
Hrajeme si ve školce i venku II. třída MŠ, 1. 2. 2019 
Slavnostní ukončení 1. pololetí, 31. 1. 2019 
Myanmar v Těšíně, 29. 1. 2019 
Lyžařský výcvikový kurz, 21. 1. – 25. 1. 2019 
Tvoříme mandalu s keramiky, 15. 1. 2019 
Hrátky na sněhu v V. třídě, 11. 1. 2019 
Hrátky na sněhu v ŠD, 9. 1. 2019 
Zpívající školička leden 2019, 7. 1. 2019 
Nejmilejší dárek od Ježíška ŠD, 4. 1. 2019 
Zimní sporty II. třída MŠ, 4. 1. 2019 

https://photos.google.com/share/AF1QipMWSnmdpLynMCrBHtzYxdMTtZNfQFd-6TMC9_2vthnPOLo63cVa8JpvKSRDMrLLPQ?key=ZjBGZkNaTjZoYWdpLTRaYjQ4TnI0WmhFaVNlNTd3
https://photos.google.com/share/AF1QipPkUWNsaF9H79tphP5UXGAjTiG5aDedorw-yxd8n4FSB-EoWCDLyLagsbA5kofRPg?key=QTBxZzFzemRWN2RkZWxxQ29zOWdNMEt6QTVWQkJR
https://photos.google.com/share/AF1QipMc6xHJ8ZLHC2eZ6-WEgPDWu9wVY_8EGzxGJ7Cet2F7K9Jz5RlyGZH20uyH9QcGUQ?key=S0ZJeFNFTnpaV0Nxa3ZtUVdOX2xlR1FlQmJWUGtR
https://photos.google.com/share/AF1QipPweELUVDi3C-J2XaeIK0QMj2JQXXs-UbkFcVqMXPzQnCz6ttodpYtNH1qBKGEQtQ?key=YzZOelVzZXc4WUZULWhmbXl2VUpWMk1MNFlRVVNR
https://photos.google.com/share/AF1QipNJk48Mh8a-5ZgyzfZ9E47wzifxwLSZWErzMtU8ARPGTwmNkadnex6vm-wiQyDKBQ?key=dmtEbFRsOVItYm5QanoxNnF1YzJoNFV5TXIxeDd3
https://photos.google.com/share/AF1QipPQI8GEH4FuyvZ63O2qp69_7xuVLPpDcBA5kPdxVyRWxoF6RnOjkvF9IyXVLd0wrQ?key=VHZEa3RoR3l3QWVZOHVmVS0wRXpTNkhOT2JKNzBR
https://photos.google.com/share/AF1QipMXYrn6QWDMXrpM0ELHthwj137bVQQAh1vR85gkIr67eSB6r_KAOkURW3tZKm5t3w?key=bWRWM3ZBQS00bGVHR3hnWWk2NzRoS3BBRWIzM1hB
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipNA5aNE5kOFv_At3Dt316_Kl2bbYw5p5rpIjN-EyXwltf1nO8TQKDIxzFzFVGjZJA?key=Sks2NEk5OGxHY25FTlR4a0NtVlNod2hzaDFkdXJR
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipNA5aNE5kOFv_At3Dt316_Kl2bbYw5p5rpIjN-EyXwltf1nO8TQKDIxzFzFVGjZJA?key=Sks2NEk5OGxHY25FTlR4a0NtVlNod2hzaDFkdXJR
https://photos.google.com/share/AF1QipM_lvTi4p04-GgfUPFNG5HSinNK3_uPfJQp_1USJdhVlBPvFjMWimc7dXnFkBXVpA?key=NmZGWVFQTUJ4SDRwZTA1THR2YzlDai01QXROQXFB
https://photos.google.com/share/AF1QipPG14P8iFlO_yb5CgCUY_tiIMAuFRCiYxMUF7IN3o-9bhnVeeinPOc_y0v4ZO2e0Q?key=M3JXZDY0Z3MxTnVTNHBxVFRuZGFVeENQTFBZYVBn
https://photos.google.com/share/AF1QipMw6sisdPU01_GYIMA-4rY3atoqE1Z2v4ImT_2j4NuyAQkO0k9d-Fxp15rYODqQOg?key=bTM4Rl9GYWxDSkozdTBLbl92TXY0S3pjYzZldlB3
https://photos.google.com/share/AF1QipNH2Wv4RP4xwhGIeuE3lgQZtpoqbwWZxuv0bNva0YB8iNDSDIPbXFO_KfhhM2hKUw?key=aGpxN2Vhb19PSDQ1M3VkQ2ZrXzFEallqZkVtTmt3
https://photos.google.com/share/AF1QipPeKp_3ga-LWZpChqa10dd4akdW_7ghivBbIRS5txz0lloJ6cBBCfNJI_4B96f61Q?key=amw1WEtrR2o5bnBiV0JWdFBEMzFKVUk2MTNLOFN3
https://photos.google.com/share/AF1QipPz1rQ5hUr2nUm2_FnbwROIKWVnj_yeKvZW94ahL__Rlywl-bbKpUA4fKxFSpM9VQ?key=cEJkTzZuRTRHUHhDeTdkeTJsVmtNWnRWRko0R1NR
https://photos.google.com/share/AF1QipNQLfySqIYe6AlmnR5vtkLO82RMQO_DOA04nLVMDPGex5jAyfl-G-N0GuiWOcytBA?key=bFBadHEtTzBTYVNjRjYzeWk3MDlPNGp4VUcteVRB
https://photos.google.com/share/AF1QipNbCYPe48u-m-EozLMhQlkPLs2Z-73GpYe-Q1ekh3pkOtyPUnTQesPt61aHC8eTfg?key=WThyRXpiQWlkbzl0YndxeGVCYU9wNmVXLUo5bC1B
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipNa-26YEiDwvhp3g1csoQ3-JPFPUjJrLkc7-H1kil7pEt-RyzBAL2MhjLvydH7JDw?key=eUZRMmVVV3ZPYjNqTWc3Z0J3TGtrWE9nTVJ3UFNn
https://photos.google.com/share/AF1QipO4AQ8cvurPZgYYopIh9j7qde9sjenpEsIPJim_sRKzYy39jS0XoLzS4YOsJpcGhw?key=WHM5MnBGOWVJNUZiLXdCSHQ0X3JicHBRd1dTU1dB
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipPsej-ReDoyoF_DlAlDT8Cq-FI0g15u2PLgocg2QQODedmIYmko7USgEa6OxZ6cWA?key=Z1pQaVoyLVd4U0REUTE2QU5FZU1zWVRyd1NZNy1R
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipNXWqNj1dFECKTtIWYSQxIfiBTuSKJPoEBGMVbGFDoNkyqMqhRxAhX50h9EgF-ZOw?key=ekIzVHRzV0NmUHNhTjQ4aWx4SWFMSm1lQV9OR0VR
https://photos.google.com/share/AF1QipMGhU_aA2Zx16qDzuyqHn9fyw_8361KzxzYKS6cIw23Z4LcAevRqj-UAhkUdNWXtQ?key=bXAyX2NHOTY3OUF6Z21pMzE3eUFIQlhFU2QwdWt3
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipNS_9j_9PZ86x4YPf0HhvqrN14I7k9caoRlm23BcAdO9sz6mzy5oIoQ_hIJhvyElg?key=QWNSVUZTQktBcUFUOE5JRW54Q0JTa3o4QjBEN2hR
https://photos.google.com/share/AF1QipOfIuTI3hL0IcwlHINORE-_LgxpIRdwogGgubPGl7Xci_WtsXGn3Rhupp5jmtrJAA?key=bm9xQUswNmdKdVlqS2pwRS13bEJOZmJUVW1wYzdn
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipNqybMx1V5-02LcEZAhdOsx5mBGy0YMpWqA25ST7wzVfObgMLjXtCeJhA7jNW0p9g?key=RHFTMWswcUhtMDIyZDlncXRYdGprUUdTM2g2eXlR
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipNiMnh16xm8ZuXl6nShROs5JhUF-drXYesoV27iZS_aLKfA9h0g4GYwndS5dDxdZw?key=dlo1V2wzQkkzMUpQMU9hMFRpUkRYSmxhRzBJRnh3
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipM-q6DVq5NaDCNVuHo2dMpKhH7xsvEXMr_7nCNzgEqHtBERGL2ZMTb1eoefGy-mqw?key=S25pS18yNjNPSlhFWEtfT3p0TWNjSHBENm8xTm1n
https://photos.google.com/share/AF1QipOnBugEcxk1-phLAIZqB8FXGnviD4RpylyWdzOi6Vnzn-LFEcNtBubLvshPlqQeRg?key=MzJ6YkVqRURsUmlCRWZqSDNraDdYQ1AyRjRpZmZR
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipOhczbS5fK19EB7TTWroN0x4ir3PjGfvrwAPjwhvIj3RRsl9MobZ3AQejNPnqSaLg?key=VjRGcmR6WTdoaGFQbDFLcnBhYkNSMFdlT0d5SU5n
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipMX9diZEdi3xHfLm2x9NryDB6rSmOrgHA2zVxbKf3DxdwHdCSN_6VDedB9LI8WjIg?key=QTVHWVBSMk1wS3kxQWpZRVNTSm5CNm0zSng1QXlR
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipPle0nSDmu1nnmoa-3tuRF1vAu_tFITkbwoq_3kk72LhbM0IVqRWBxunQzzgG6XJg?key=WS1fTjZJczFCUmxIM0hDOWZ0amFybEV3Z25taTFR
https://photos.google.com/share/AF1QipMQofbfmUPoLH9qiolUjZFv6T3GOBbxjY8-8RKN3cZdHcnZ3jaRYJVJ8hmSt1zu-A?key=YjlWbDdnU2FGSkNfejhzcGw0UE04Y1lrZ3JrR3FB
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipPOSVZv6c6I26zIONNUz7qSNFeABa8RdRdP8GHRpZtrlBjdeVVOTTTxqppBsbXKuw?key=bkcycDl1U1B3MEkxRUVSNC1aQnZkaVRxdWVFUmpR
https://photos.google.com/share/AF1QipOhK_86K48sSUbCr7j5SCG1x9_d14u8njLQdZmttyRGpcc9d-DQbdBXOrsOMgIdhA?key=c2dMdm1NYnFuaVBmejJYZ0N0VlhJNjlobU5ZVHRn
https://photos.google.com/share/AF1QipPJDAOxIR1b0wFuHEgKGH0-zIrCs95sRnOw2cV6CGvr__C76K0NLcnFSLsWmGE6uA?key=c2dvTFFqdU9ZTndTamh4NVQ1amV2akwtaVY4RG1n
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipPP91xopNXbUQArz6_8CWKRIh3Vj0yvlTIXShoMVOxNMfnzulZrmx_FV5j2V0NXCw?key=OUF3eWp6WmEybGlzNTlDaHRJUWZxdW44SnBQR1ZR
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipN3CSvHIIHqYygD6Wkh8deDIVyv2LyZj8udIdNXsY97YiD7Y_eYwbjcD6iouf6s-g?key=cC1CTFQxbG1oQ0pORXplRWxvYXlEMGppRlNZUG53
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipOK9u8_rxpEBMkL0J1aUPx_-wJSpkbbRfsWRvLpk0asqYjKJLTA3IcuM2zZLwEO2w?key=dUtPZXFya1BpMENWX19GajA4UDhhdC1ZekRsdWFB
https://photos.google.com/share/AF1QipMv9ksCCh25Dq7IN3j48M6OWjF-hqXK_tJ9FZEjDQt0HdzYEx9EFAJ8RHPeLNOA0w?key=OUc3ckh0bTVTWF9xVmthLVFueW5obXpNaWJfa0FR
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipN8A_AsK7oksD7YldDKxLKnbH8qk5AgBJs2fSljr6mUz0jrt4Gp9Mc2zumcJb9voA?key=OHpaT0g0R19LMi1ocnB5aDVCSEJQeVZxYlhPS2ZR
https://photos.google.com/share/AF1QipOAAA4A-GH046QbvEyHcMQaWMzoGv8kDI2yY0BWcvsu7nElAle3BfPzKmYxHLzzaw?key=ZVRESmxZWGtRbXYyZmVkX2pseDFVUHVKTE82czRR
https://photos.google.com/share/AF1QipO7a813q9xl9H25t_57ZA67RS-GgIBDJTA8Oq2-mfEARYM_mtZJJ1nP0knA73hBuA?key=WG85aWFpeENDVno0Z04yTndNSVZZR2tHWGNuY1Nn
https://photos.google.com/share/AF1QipMHs0hq0yx9vS0crVKLWkmMC6UgBVKJwmomEws-9qsw8uJEpknMx9Bxi6Cnpm27RQ?key=NGhiRjV6M1lQV0pNc1ZOWTJkR2wzS1RxQzZadExB
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipNJtBKiUDzDfzCyvHM4NY6AxUb_oj1SjSNkRT8l-eI7SfBYHWFH643fVTnY0cCHZg?key=WWh3ajlIZWxmbWxVdVgtSnBiRkhoOFd5V1FoZ0J3
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První bobování II. třída MŠ, 3. 1. 2019 
Projekt „Sportuj ve škole“ 2019, 1. 1. – 31. 12. 2019 
U lékaře a moje smysly v MŠ, 20. 11. – 20. 12. 2018 
Vánoční puding v Aj 3. ročník, 20. 12. 2018 
Vánoce v ŠD, 20. 12. 2018 
Ježíšek v 1. třídě MŠ, 20. 12. 2018 
Vánoční nadílka II. třída MŠ, 20. 12. 2018 
Vánoční nadílka – pomůcky do badatelského klubu, 20. 12. 2018 
Rozkvetlá škola – venkovní pomůcky, 20. 12. 2018 
Vánoční besídky v ZŠ, 19. 12. 2018 
Vánoční zpívání v ZŠ, prosinec 2018 
Výlet účastníků Poupátka do Rožnova, 15. 12. 2018 
Vánoční dílničky v II. třídě MŠ, 13. 12. 2018 
Vánoční dílničky v I. třídě MŠ, 13. 12. 2018 
Čertovské radovánky, 7. 12. 2018 
DOD ZŠ Hnojník, 7. 12. 2018 
Mikuláš, 6. 12. 2018 
Mikuláš II. třída MŠ, 6. 12. 2018 
Benefiční koncert projektu Poupátko, 1. 12. 2018 
Prvňáčci na cestě do království čtenářů, 26. 11. 2018 
Chystáme se na Vánoce I. třída, 20. 11. 2018 
Jak Zdravík s Jedlíkem uzdravili Betynku 3. a 4. ročník, 14. 11. 2018 
Učíme se o těle v I. třídě MŠ (srdce), 13. 11. 2018 
Turnaj škol MOPS v mini kopané, 13. 11. 2018 
Soutěžíme s bílým koněm v ŠD, 9. 11. 2018 
Učíme se o těle v II. třídě MŠ, 6. 11. 2018 
Plavecký výcvik Třinec Stars, listopad 2018 
Mobilní učebna informatiky, 2. 11. 2018 
Halloween ve 3. třídě, 2. 11. 2018 
I.třída MŠ, září – říjen 2018, 31. 10. 2018 
Oslavy 100. výročí republiky KD, 27. 10. 2018 
Beseda s myslivcem v ŠD, 28. 10. 2018 
Vše nejlepší republiko! 26. 10. 2018 
Keramika I – první výrobek, 25. 10. 2018 
Hrajeme si v družině, 16. 10. 2018 
Výlov rybníků v Černé, 12. 10. 2018 
Pěvecká soutěž Talent F-M, 11. 10. 2018 
Keramika II – tvoříme s radostí, 11. 10. 2018 
Projekt Zdraví dětem, 10. 10. 2018 
Hrajeme si venku, 10. 10. 2018 
Podzimní procházka, 9. 10. 2018 
Putování časem s Pepíkem – I. etapa, 9. 10. 2018 
Hrajeme si ve třídě, 8. 10. 2018 
Drakiáda, 5. 10. 2018 

https://photos.google.com/share/AF1QipPeaY0pjb9zgy8WLuDqfz-MARvuCYAqDeYUR-680-3vM_kUZPOlUXNGw41iz9LQmg?key=cmZ5bmJQdUp6a0NmSVJ0cGpQcTJiY1hocEl6Z2Rn
https://photos.google.com/share/AF1QipM0CwzAqoIvpRN22ubC0uoCCFzaoklRWpmsEm4rDj6cauMmRr-3ss_E0qMOtnmhPw?key=QWJqcHdxYVhQbWFmZTdTNDRrRVY0Nm5KRWVqcmtR
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipPKgggdhMJwuzowb2wszZW6dCDLh_Ynz_QM3M7v7-aioGUfhXqGQpTkdV1RdfGnYA?key=VGJhcVhKeUtHd2NUNnFkRDlCRGxKN3EtS3VHR3FB
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipPf6qpO56lqzTq1O_k0DYUrvfbuLkGBkfX_zDuJV-9Gk5-8K6sgFuLMTZ_AAeDdFg?key=UGMzdTVNM2ZKWU5fbEsyeE1lUVpVdDBOTlJpNDJB
https://photos.google.com/share/AF1QipMCENgcnC95ZaJzlgngmRk6TrzCG9V68j9OnKkC78GwtQ4m8rFZBT3-GIYk-pVfEw?key=ckN6Y0tJaFRXdlVmaGkwWjk0YzNjUDNDTmdYO
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipPByt72s3FXRnuurcHwgjMWQWZvoJQ74L4byYg2--bDEAcG7gk9dFfEP7dJGG3mGw?key=YThIdnBCbEMzWXVrRm1NR09LR0FSMTM4SGhPTU9B
https://photos.google.com/share/AF1QipM9Fp3eeFC7s7w1Qts5XHIxKGBwcxdnurgeVsDnBcohoqtv0fCBGA8hFW9CztnU-Q?key=blRGcWpkaFlrd0QwS3hfTkkwdl92YkVPWFlIVlpR
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipPR0vvfASOpgvhjTVWLFBkqJC3uWkd0mRFNjJAPAcO_s09CoDtsOpB-o9zH3ZUcYQ?key=Z0R5Yll0MFBuLTUtbmZmZHBfcW8xbUpDVTc1eml3
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipMzOsE2MTUAbq_fiMpfhs4W8z19Uow7MbmPeUSv4FfOV19F0ot8cAxsDUnj7PbVQQ?key=SzZvUzFrQTY0SjNaNzNxMHExLS1VOVdYMXA3bWd3
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipOC9G7gjNrM2JS9JbCHVcH5I--aw6DyvfegVuQbv3OEvw6SCnxH0_kuYftVEK2now?key=bGZNbm5kMlFCS01EV1Z3VWgwZDFjSHRpVmg3emZR
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipMGB9A9JWzVp6xvjI7M1DBVN-puSOv0StBezG8DUSnoRMdMS12DJE0aB-w8Rg4YcA?key=ZW1TX2Z2amZKak15Q2VZS1ZYSExWTjgyNVdZdVRB
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipMtskOBpnBQ0_fJ4nQPJ5Bip_AmyvlLH1LTYSX7Q4LM5GDU4k-WyGN6ztvCW3V6sw?key=a2p3TkxyZmladFZERkxYYXd1WDFlTHN6Mko3TDZ3
https://photos.google.com/share/AF1QipMxO4mto3WGXkQX20HzaF5CWgtANBcGaggReD5uvJIWyweq60VCVywSPmhnOFLCnQ?key=dERqYUhLcDlMM2RBRjYteXpENmstaDh3el9GM0l3
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipM3jg7BvGyAtVm8pVfJL3jOOS8sLlVsrLs9xLL_z7SnEBAusmIPXm8KsaCWjYgqeA?key=VFBiQ3FEMFZqV3ZqMVdFbDRnM0I5RUZsOXBUSU13
https://photos.google.com/share/AF1QipP6HPqqBpEmaQ6w98tszZPhyxYh4AwdeOklENrXumrC5J4RjbgN5sQk9DybYsEP2Q?key=Q3ZrLS1xNWh2akdDQ1E2N2wwTmJKUFhCcUxZd0l3
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipNfKmSSEhfkb8oEPXfVvPZ5sSxHyx5rE5icnnwr3CHPMQ56OPhsgz4YU2yqEOiD7g?key=MlBidzJEWjhjTVNHb1dOMkRWbnRjOVpPSUUyOUZR
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipM96mQYKqoLroJqY53ta1mfbqrEhxXmJXw0ejuuHf4WPwtsgLOA6bMY9-ZxGUawTg?key=UGlsX3R0Nk5yX1h6Unpyai1acDliZ3Z2S0hBUVBn
https://photos.google.com/share/AF1QipOHUMObmsZf-4dQvErWogFVKY5TU9mgxYYZzrHibUDTDJ7nzbefMVMROAzvM8K_hA?key=amtkcFFMY1JveGdEaVJ5eTNVcW5QRGZiTHlJQVpB
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipMaJBRFITesEHpJy2Oe2hCZxFl-ZgZ8qTpmKfUMe0TImVf_cLO3cn-SACV1lQUUNA?key=dkwtMHNTNkNLbkxPT1U0UUR6UGFwb3p3a09EMmVn
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipOMFbm0MXz5fW3xyK_vm_oAbHNZ2kXjaiAnaHUieOTmgSgjKjIT7ahM5LhEAUMyqA?key=d2lQNDB5eWRQWVAyLUN1NHNWaEExVW1vZlJzbHBB
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipPPlAXsFtQMP2mUTTxdUVzEdyrInClG9VwCXC37W5EofOOBX4ZVK1xFqgpyFqFxbA?key=YlBGazRtNjBZZXZTMlZPT2xWSEpFZXRKcGQzaXpB
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipPks1cBNP3PuUecs_ZZB9pF7pq0Ty5GRFU1C8301oY5TkM-mvBkcB8uKtJCUQkY-w?key=YlFaTUc2RmwxREZUN3paYk9vRWRDNXZGTm41ak53
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipNCP9KRE06p8d7k7oXg5qBXFWv_MvMFUkBg8UWubbnC3cXiVWHe4paLG-uo8HNA3w?key=Wm0zenk4dWkyem1CSzlVNTFhWW55SUFzNGVZTXl3
https://photos.google.com/share/AF1QipN9TQISK-4e2Hv6-qhsInvWfTiqM4-AC9yh6uRxNEvzdaQ2pT3corvBFV9Vf1899g?key=SDFBTW40bXFIOEY5NVZxQXZKQWl4R01ETHdjZGxn
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipO8vBOsHDwVbg7oLOaJIoWCvi2nKHdYIPPSXJGSi0RiS9dKAun7Z3e5p57a1cYZLQ?key=azUzcTZDb0pNQ0RWRjlkanZEYUtGZ1RFN0FpQzN3
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipNL8eyf926WRxtpD0HwLakjWLSAeJLkeiyVu57YzElDpMPRRS2qh5-VaFlpClIfGw?key=LWhHeVMxUEFRTVNhVVdWN2VRSFl0eHFRMkdKajJR
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipP9zQAIUcJ_vO-aCvSfWZCO26uc-aNPxWpHHWpC9n2P27sg2hewRKflrVZUXe-A0A?key=YWZQVXNPZWlVWEY5cXNvazR4UEkyMFo1a05NT2dR
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipPHegVJP4m_p1wbxmaIyHaekjjTlIemqiaA_nGnisD4OxiPedc29agp1V7meQk1aA?key=MnRRQkhUY0NPb3huQy1Ia3FjMUNCeWpyTktidzdB
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipOy5Aorkx8W6Y0p0oQ4D-b44NQ5tDavDP82i8P9RFWw3lNOWALJowQT5EVxklazOQ?key=dV8zWHNJYU43N3NVVHhEYXZidDczZUJ3NWcwT0JB
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipMIL1GtTOvOkPzYxRkAFF5VxXHMWmff1J1Di7V9llfpm09qaCTqfZCdzHjoe8rLUw?key=RjlvVVVrM1RsOTlSUU9tTXpFanhkbGJxR2VSbzJR
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipM2-9lKXkoeaUI7fRn-lTCId3c4_LgAs_HKeW7GwTEEem3F33oi1Rpfim8QxhYSng?key=OEo1VFJtaFBhc0d3bWQzWWtoLUF4MXRVUF9JMzZ3
https://photos.google.com/share/AF1QipPvnz9ZYK681AVuUlg8aiFiEyg58P9Ox3GXRwW5sb0JIi76gI86EWNTuJbU1eOjSA?key=eE5XWWJNYWtVNHpSTUFWUjVzRG4yVUtLakFyVm13
https://photos.google.com/share/AF1QipOEBnfppFFmQswo7Ck0fOXFgdg7mF135cTEQSKNgSn5_BU8wvOtqaWWhWlC763xzA?key=b0JIR3NrdnNWR1M0dWVpUFFoQkVnOUQzQmctcGlB
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipNFUth5pvcaQfmvK_8rFqkKPS7YCvNaoif75maBavz3jONnv3Bo5u6GjG7luhCS6A?key=SkpIZlpoU0sxYVMwNDVJbG5Wak9oNWhxd1RSMGtR
https://photos.google.com/share/AF1QipM04SZBi1PeGrHM-eg3ZLCi5j9pephJwXqhn6tD_6T6V4SrayKliL8IfLsb5-1uOw?key=eFBXZUFiaHdEMmM2RmIxdllwdVRyaV9USDZ1em5R
https://photos.google.com/share/AF1QipMj0FaY6CLsc-xjvr4pb0hvmIhiMC8I-lTr2SzlSRvkAvVseFIknVJu8_JItlITig?key=YlRNNG9IZmtsYXhERkR4ajNYaXFwZE9STUcwQzJR
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipP8Y9OFjI51Edr_frOHem3WYrTcVdB8nIyo7wyu-cSSkvzjskWEWleu1HgRCAhv_g?key=d1RwNmFaeVBtbnR3SkUxaDJ1emtWQkxSaUVETXh3
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipPf2is9M9VsD1dFveDn4v3vSArmIRRkb06uTx7r_fcsQmNdGRuDV9b9sGaGVgNuig?key=M0huaDVueUNub2NjdVoyTTdYNy1CSlpja3hhZEJR
https://photos.google.com/share/AF1QipNDemfyWUsZGpMF0Kbs_pdZsEqmkcsrMze8XInf0cPOlYAOxGGvdv8N-7YbAefv2w?key=RlZsR0JqUlZkeFo2NFFYS2l3UVhRWEdLRlpOOG9R
https://photos.google.com/share/AF1QipPpSTMnrKyQbwpLoIGWcqAmnQV08cj4f3UwGjaCGZC_OGGVYkVUrvGEWj8zsTHSGw?key=VkZxaEF5TkhCNE9MT1F3Ym1nOUdfXzh1ckdxUnNn
https://photos.google.com/share/AF1QipPxtBrqdtx8_8Wdm4SZstUzzZsq9jUggCjCRj3dYDiq1XWozh1M-hi7hEHnbhcYYA?key=SDA2NGZna0ROQVNGbVJuMXVYQVg3UkM5Zm0yZk1R
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipN5HLut-5mgkmkdufL0N5K-InI5bO2wI0c_rC2o0Ejh-1wxQIv0YsXClRM6sKT20g?key=LW9ZZjA3RzhDd3IzY2hnYWJSRlhKTVJES1R3RTh3
https://photos.google.com/share/AF1QipPw7r8VF1MfQuVsK12lB1ItRd3Rfx3pYv51CAKCCQqBhKLgUyCzEHy7Q7HYjpA0yA?key=VUVTMHVEN2RiNVRRc3RiSlVRbVlMWTU4UmxkOC1R
https://photos.google.com/share/AF1QipNufxH09R_8YItOETslj2T1dp67snxjip2OXJkAFqm2R0vJTIa5X7483kFH3OTrdg?key=THFNMXI2WWF2WThXVzJFQk03NTFybEtmY0hNMUx3
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Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

739 59 Střítež 108 

Návštěva z Městské knihovny Třinec, 24. 9. 2018 
Přehazovaná, 21. 9. 2018 
Naši ptáci, 4. 9. – 14. 9. 2018 
První zvonění 2018/2019                                                                                                 

2.28 Prezentace školy 

 

1. Prezentace školy na školním webu (seřazeno sestupně) 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE 

21. 6. 2019  

Celoroční úsilí našich nejmenších školáků bylo oceněno na slavnostním pasování na čtenáře... 

Pátek 21. června byl pro žáčky z 1. třídy naší školy opravdu slavnostní. Děti své čtenářské 
dovednosti předvedly před svými rodiči, paní knihovnicí a poslechla si je také „Ledová královna“, 
která je pasovala na čtenáře. 

Děkujeme paní Sabelové z místní knihovny, která se podílela na přípravě akce. 

 

Mgr. Olga Landecká 
 

 
 
 

https://photos.google.com/share/AF1QipO64fw88YHydLAfKSmH_aheHiyugboNknoB5mn3GBf_03r2-N2VNEkU2qxkPZ2N3A?key=RU4zaERaRkdKZDNBNVR1YnVKSllvcEh5WDVzcFpn
https://photos.google.com/share/AF1QipO4cQ0cw6p_1Rga1rPiGUORZY1-q6B-t7eK4i6lcU2hxbbgkAMU-QJS_uw5leSidA?key=Sy1laU9DUW1pMkt6RGROeG1vdzNQWmdOMnNGUWF3
https://photos.google.com/share/AF1QipMFAi5nxfA-HiFvqsUyljVa5tq4vzUqCd9pgDySrorvgGYgv9UyH_XI1YdAmEyXdw?key=TEsySUM5X1ZfVEt6QlJTYmFCcmFZRXFtd2FUTTh3
https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipPGFpBF6qGWe1FBoHzTcBEcnvIUsO4VjdY7xElm2xBL-ubFDrJM1kI7G6ms9cgukw?key=VGRJRXl6Y3BzUGtVTl9YQS1QbERVS0xOSkpRQlpn
https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/pasovani-prvnacku-na-ctenare
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Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

739 59 Střítež 108 

ČOKOLÁDOVÁ TRETRA 2019 

18. 6. 2019 

Dne 13. 6. 2019 se v Ostravě konalo čtvrtfinále "Čokoládové tretry", do kterého byli nominováni 
také žáci naší školy. Jedná se o běžecký závod pro děti do 11 let pod záštitou Jana Železného,  
SSK Vítkovice a AŠSK. 

V dubnu se v naší škole uskutečnilo základní kolo, ze kterého se do Ostravy probojovali tito atleti: 

I. kategorie (ročník 2013/2012) běh 100 m:  
Jiří Čarváš, Dorota Wewiorková 

II. kategorie (ročník 20111/2010) běh 200 m:  
Magda Pfeiferová, Eliška Lokayová, Nikol Ernstová, Adam Noga, Antonín Lasota, Daniel Chuděj 

III. kategorie (ročník 2009/2008) běh 300 m:  
Veronika Kotasová, Sofie Kapitanov, Aneta Lasotová, Filip Polášek, Benjamin Kubisz,                                    
Pavel Zawadzki 

Závod zahájily dívky v běhu na 300 metrů, následovali chlapci na stejné trati, kde Filip Polášek 
získal stříbrnou medaili! Po nejstarší kategorii na start závodu na 200 m nastoupila II. kategorie                      
a po ní ti nejmenší. 

Přestože Filip Polášek skončil na druhém místě, na postup do semifinále to bohužel nestačilo                                   
a souhrnně skončil pátý. I tak je to pro něj obrovský úspěch, stejně jako pro ostatní účast na tomto 
závodu, Komu se poštěstí závodit na stadionu, kde běhával nejlepší sprinter planety a ukončil                       
zde svou kariéru Usain Bolt? 

 

Zita Wojnarová 

https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/cokoladova-tretra-2019
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Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

739 59 Střítež 108 

ATLETICKÝ TROJBOJ 2019 

5. 6. 2019 

Ve středu 5. 6. 2019 se v Horních Tošanovicích konal atletický trojboj, který již mnoho                                        
let organizuje pro školy zdejšího regionu obec Dolní Tošanovice. 

V úmorném vedru naši školáci zdolávali běh na 60 metrů, skákali z místa do dálky a házeli 
kriketovým míčkem.  

Na stupně vítězů nakonec: dosáhli: 

Adam Noga (2. ročník) – 2. místo v běhu na 60 metrů                                                                                                         
Nikol Ernstová (3. ročník) – 2. místo v běhu na 60 metrů                                                                                  
Maxmilián Šlachta (4. ročník) – 3. místo ve skoku do dálky                                                                                     
Filip Polášek (5. ročník) – 1. místo v běhu na 60 metrů                                                                                         
Vít Dulawa (5. ročník) – 2. místo - ve skoku do dálky 

 

Naši školu rovněž reprezentovali: 

Kristina Kotasová (1. ročník) – skok, Karolína Kotasová (1. ročník) – běh, Jiří Milich (1. ročník)                          
– hod, Antonín Lasota (2. ročník) – hod, Jan Rucki (2. ročník) – skok, Matěj Szkuta (3. ročník) – hod, 
Vojtěch Lokay (4. ročník) – hod, Matěj Cienciala (5. ročník) – hod. 

Naše škola se z osmi zúčastněných umístila v celkovém hodnocení na 5. místě. 

 

Zita Wojnarová 

https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/atleticky-trojboj-2019
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Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

739 59 Střítež 108 

VÝSLEDKY REGIONÁLNÍHO KOLA PROJEKTU POUPÁTKO                                                                                                 

10. 5. 2019 

Zdánlivě den jako každý jiný – pátek 10. května... Pro mnohé z nás přesto zůstane zapsán v našich 
srdcích jako výjimečný, kouzelný, příjemný, plný emocí... 

Střítežským kulturním domem zaplněným do posledního místa dnes od rána zněly tóny písní                           
z úst mladých talentovaných zpěváků našeho regionu Stonávka. Mezitím v nedaleké základní škole 
malí výtvarníci vytvářeli z keramiky svá dílka na téma "Hudební mandala"... A jak to vše dopadlo?  
Kdo byl nejlepší a kdo nejvíce okouzlil odbornou porotu?  

To vše Vám prozradí výsledková listina (najdete níže), již dnes – pár hodin "poté"  
– je však víc než jasné, že to není vůbec důležité – určitě se všichni, kdo jsme byli dnes u toho, 
shodneme na tom, že vítězi jsou všichni, protože věnovali svůj čas a srdce nám – divákům, 
organizátorům, učitelům... Děkujeme!!! 

Máme velkou radost z úspěchu dětí z naší mateřské i základní školy, nejvíce si však ceníme toho,               
s jakým odhodláním se na dnešní soutěž připravovaly a jak jim záleží na tom, aby předaly  
svým zpěvem či výtvarným dílkem to nejlepší, co v sobě mají.  

 

 

ZPĚV 

1. ktg. (MŠ) – není hodnocena, bývá udělena pouze zvláštní cena poroty                                                                
Zvláštní cena poroty – ZŠ a MŠ Třanovice  

2. ktg. (1. ročník) 

1. místo – Czerniková Martina, ZŠ a MŠ Střítež                                                                                                                 
2. místo –PZŠ a MŠ Hnojník                                                                                                                                                     
3. místo –ZŠ a MŠ Třanovice 

 

https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/vysledky-regionalniho-kola-projektu-poupatko
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Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

739 59 Střítež 108 

3. ktg. (2. a 3. ročník) 

1. místo –ZŠ Strečno                                                                                                                                                     
2. místo – Paszková Miriam, ZŠ a MŠ Střítež                                                                                                                  
3. místo – PZŠ a MŠ Hnojník 

4. ktg. (4. a 5. ročník) 

1. místo – Przywarová Ivana, ZŠ a MŠ Střítež                                                                                                                             
2. místo –ZŠ a MŠ Třinec Míru                                                                                                                                       
3. místo – Ema Vavříčková ZŠ a MŠ Střítež                                                                                                                              
Zvláštní cena poroty – ZŠ a MŠ Komorní Lhotka 

KERAMIKA 

1. ktg. (1. - 3. ročník) 

1. místo – ZŠ a MŠ Komorní Lhotka                                                                                                                           
2. místo - Ciencialová Eliška, ZŠ a MŠ Střítež                                                                                                                   
3. místo – ZŠ a MŠ Třanovice                                                                                                                             
Zvláštní cena poroty – ZŠ a MŠ Komorní Lhotka 

2. ktg. (4. a 5. ročník) 

1. místo – PZŠ a MŠ Hnojník                                                                                                                                       
2. místo –ZŠ a MŠ Komorní Lhotka                                                                                                              
3. místo – ZŠ a MŠ Třanovice                                                                                                               
Zvláštní cena poroty – ZŠ a MŠ 
Komorní Lhotka 

Mgr. Dagmar Machálková 

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 

REKONSTRUOVANÝCH PŮDNÍCH 

PROSTOR 

4. 5. 2019 

Využijte jedinečnou příležitost 
nakouknout do nových půdních 
prostor... 

Srdečně Vás zveme! 
 

 

 

 

https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/slavnostni-otevreni-rekonstruovanych-pudnich-prostor
https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/slavnostni-otevreni-rekonstruovanych-pudnich-prostor
https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/slavnostni-otevreni-rekonstruovanych-pudnich-prostor
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POUPÁTKO 2019 

4. 5. 2019 

Na konci příštího týdne propukne již 17. ročník našeho projektu Rozvíjej se, poupátko... 

Obě soutěže – výtvarná i pěvecká – proběhnou letos pouze ve formě regionálního kola Stonávka 
bez postupu (na "velké Poupátko", kdy se v soutěži utkají také školy z Třinecka a Jablunkovska,  
nás čeká opět příští rok). 

Velice nás těší obrovský zájem o účast v soutěži – do pěvecké části je přihlášených 56 účastníků  
z 9 škol našeho regionu a ze Slovenska! 

Přijďte si zpříjemnit páteční dopoledne a podpořit mladé talenty, srdečně Vás zveme. Zaručujeme 
hezký zážitek a k tomu něco dobrého na zub ;-). Zajištění občerstvení mají již tradičně v režii 
ochotné maminky našich žáků a další dobrovolníci, za což jim patří velký dík!  

Podpora soutěže přichází, stejně jako každý rok, také od Obce Střítež a našich partnerů, děkujeme 
za ni, velmi si této pomoci vážíme. 

 

 

Mgr. Dagmar Machálková 

 

 

https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/poupatko-2019
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TALENT A PÍLE PŘINESLY ÚSPĚCH 

24.4.2019 

Velký úspěch - 2. místo s postupem do mezinárodního kola literární soutěže – přinesla našim 
žákyním kniha s názvem „Tajemství Karlova mostu“... 

Gratulujeme našim „spisovatelkám“, žákyním 4. ročníku – Emě Vavříčkové a Sofii Kapitanov  
– k 2. místu v literární soutěži „Tvoříme vlastní knihovnu“. 

Tuto soutěž každoročně pořádá Městská knihovna ve Frýdku–Místku a jejím letošním tématem 
bylo „Putování po krajině fantazie“. 

Děvčata se této soutěže zúčastnila se svojí prvotinou – knihou s názvem „Tajemství Karlova 
mostu“. Ema napsala poutavý příběh dvou kamarádek, které se pomocí kouzla ocitly v Praze  
v době vlády Karla IV. a navrhly stavbu Karlova mostu, Sofie knihu doplnila krásnými obrázky. 

Porota měla nelehký úkol, protože musela z 53 prací vybrat ty nejlepší. O to víc nás těší úspěch 
žákyň naší školy. Soutěž bude pokračovat mezinárodním kolem, které se bude konat v červnu                          
v Žilině. 

Děvčatům přejeme, aby dále s chutí pracovala a rozvíjela svůj talent. 

Mgr. Eva Machová 

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROVOZU V REKONSTRUOVANÝCH PŮDNÍCH PROSTORÁCH 

23. 4. 2019 

Škola využije možností nově rekonstruovaných půdních prostor ještě v tomto školním roce! 

Oznámení  

• o ukončení stavebních prací ke dni 30. 4. 2019 

• o zahájení opětovného používání prostředního vchodu od 2. 5. 2019 

• o zahájení provozu nově rekonstruovaných prostor od 2. 5. 2019 

Vážení rodiče, 

ke dni 2. 5. 2019 bude zahájen provoz v rekonstruovaných prostorách v 3. NP: 

• multimediální učebny pro výuku jazyků a informačních technologií 
• oddělení školní družiny. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali zastupitelům obce Střítež za finanční i morální podporu                        
při naší snaze zajistit našim žákům i učitelům kvalitních podmínky pro vzdělávání. Velice si této 
podpory vážíme a oceňujeme trpělivost vedení obce i ostatních zainteresovaných osob, s jakou           
po celou dobu této náročné rekonstrukce koordinovali stavební práce. 

Jako poděkování všem jmenovaným plánujeme 

dne 10. 5. 2019 slavnostní OTEVŘENÍ REKONSTRUOVANÝCH PŮDNÍCH PROSTOR A DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (14:30 – 17:00 hod.) 

https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/talent-pile-prinesly-uspech
https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/oznameni-o-zahajeni-provozu-v-rekonstruovanych-pudnich-prostorach
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za přítomnosti pana Zdeňka Micky, syna 1. ředitele školy a zástupců Statutárního města Třince                         
a obcí regionu Stonávka. Srdečně jsou zváni také zájemci z řad rodičů a veřejnosti. 

 Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy 

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

17. 4. 2019 

Milé děti, srdečně Vás zveme do naší MŠ! 

V příštím školním roce 2019/2020 bude naše MŠ vzdělávat děti opět ve dvou třídách,  
které jsou plně vybaveny moderními didaktickými pomůckami.  

Plánujeme rovněž pořízení interaktivního panelu k podpoře vzdělávání v oblasti informačních 
technologií. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/zapis-k-predskolnimu-vzdelavani


VÝROČNÍ ZPRÁVA                                                                                             2018/2019 

 

 

                                   

 

   48 

 

 

 

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

739 59 Střítež 108 

ŠKOLNÍ KOLO POUPÁTKA 

12. 4. 2019 

Školní kolo XVII. ročníku projektu Rozvíjej se, poupátko prověřilo pěvecké schopnosti soutěžících... 

Rok se s rokem sešel a my opět žijeme Poupátkem. Tato známá pěvecká soutěž, která se letos koná 
již po sedmnácté, přilákala do školního kola celkem 15 malých pěveckých talentů z naší školy. 
Všichni přihlášení se na pátek 12. dubna poctivě připravovali, neboť úspěch v soutěži znamená 
postup do regionálního kola.  

Chtěli bychom pochválit všechny zpěváky za velké osobní nasazení při přípravě i při soutěžním 
vystoupení. Přestože byly výkony všech opravdu výborné, porota se ve všech kategoriích 
jednoznačně shodla na tomto hodnocení: 

II. ktg. (1. ročník) 

1. místo – Martina Czerniková (s postupem)                                                                                                                                                       

2. místo – Laura Sokolíková, Jan Santarius 

III. ktg. (2. a 3. ročník) 

1. místo – Miriam Paszková, Eliška Lokayová (obě s postupem)                                                                                                                  

2. místo – Eliška Milichová                                                                                                                                                      

3. místo – Eliška Danielová, Nikol Ernstová, Barbora Stryjová 

IV. ktg. (4. a 5. ročník) 

1. místo – Ivana Przywarová (s postupem)                                                                                                                                   

2. místo – Ema Vavříčková (s postupem)                                                                                                                                          

3. místo – Eliška Boháčová 

Gratulujeme a přejeme úspěch v regionálním kole soutěže 10. května! 
 

 

 

 

 

 

Mgr. Dagmar Machálková 

 

https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/skolni-kolo-poupatka


VÝROČNÍ ZPRÁVA                                                                                             2018/2019 

 

 

                                   

 

   49 

 

 

 

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

739 59 Střítež 108 

JARNÍ DÍLNY PROVĚŘILY ZRUČNOST NAŠICH ŽÁKŮ 

11. 4. 2019 

Příležitosti vyzkoušet si své řemeslné dovednosti využilo mnoho našich žáků se svými rodinami... 

Setkání rodin mimo školní vyučování není v naší škole ojedinělou záležitostí. Tentokrát se Jarních 
dílen pod příznačným názvem "Tvoří celá rodina" zúčastnilo mnoho nadšených dětí se svými 
maminkami, tatínky či babičkami, aby si všichni společně vyzkoušeli známé či méně obvyklé 
řemeslné dovednosti.  

Na prvním stanovišti vyfasovali zájemci brusné papíry a kladívko a společně s panem stolařem                     
se s vervou pustili do stavění ptačích krmítek. 
Jejich odhodlání přineslo již po krátké chvíli                      

své "ovoce" – na okně se postupně objevovaly 
jejich výtvory, které čekají jen drobné dokončovací práce (jemné dobroušení a ochranný nátěr). 
Bravo! 

Mezitím se v "sousedství" třídily proutky z vrby či krásně zbarvené větvičky ze svídy,  
které posloužily k výrobě pomlázek – tatarů – karabáčů. 
Práce to nebyla vůbec snadná, vyžadovala velkou trpělivost 
a kupodivu i velkou sílu.  Výsledek pak stál za to – hrdé výrazy 
našich malých žáčků a jejich radost z povedeného díla                           
byl tou největší 

odměnou                               
pro "učitele pletení". 

https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/jarni-dilny-proverily-zrucnost-nasich-zaku
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Menší třída hned vedle byla zázemím pro zájemce o skládání dřevěných modelů. Přes počáteční 
rozpaky se brzy naplnila do posledního místa                                   
a při pohledu na soustředěné tváře bylo jasné,                            
že se tady děje něco velmi zajímavého.                            
Při bližším prozkoumání bylo vidět, jak si tvůrci 
krásných dřevěných modelů musí poradit                                         
s nejedním problémem – kromě manuální zručnosti 
vyžadovala tato práce také matematické dovednosti 
a prostorou představivost. Naši žáci                                                      
si s tím však i tentokrát poradili na výbornou, možná                                             
i proto, že nablízku měli své rádce... 

Největší třída v patře byla nabitá tvořivou atmosférou k prasknutí, neboť nabízela hned 4 dílny                          
– malování kraslic voskovou technikou, výrobu papírových velikonočních přání, drátkování                                
a výrobu přírodních dekorací. Všechny dílny své účastníky přímo 
pohltily, často bylo vidět, jak váhají, co si vybrat. Za svá dílka                
se jejich tvůrci často sami spontánně pochválili, i když si zpočátku 
nevěřili. 

Balzámem na duši                         
a zklidněním byly další 
dvě dílny v menší třídě. 
U tvoření z keramické 
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hlíny a háčkování bylo slyšet jen klábosení 
provázené občasným smíchem. Jarní zápichy 
či velikonoční vajíčka a jiné dekorace 
"vyrůstaly" tak nějak pomalu a nenápadně,                     
ale nakonec se vylouply a udělaly svým 
tvůrcům neskutečnou radost... 

 

 

O dvě patra níže se ve školní kuchyni vybavili malí 
kuchaři 

vařečkami,                        
na hlavu si nasadili čepeček a pustili se do práce. Nejprve bylo 
potřeba pozorně přečíst kuchařský předpis a pak už to byla 
hračka – nasypat, zamíchat... Ale po chvilce zjistili,                                            
že vypracovat těsto není až tak snadné, jak se zdá. Naštěstí měli 
vedle sebe paní kuchařky, které na vše dohlédly a vystřídaly 
unavené kuchtíky. Nejzábavnější část nastala po vykynutí těsta 
– pletení jidášů! Celá škola se rozvoněla při jejich pečení,                               
a tak nezbylo                                   
než se s touto 
dobrůtkou podělit                               
s ostatními. Úžasná  
chuť – jen se po nich 
zaprášilo. Kdo zaváhal, 
měl smůlu... 

Nezbývá než poděkovat všem, kteří příjemné jarní 
odpoledne s láskou připravili – paním učitelkám, 
asistentkám, vychovatelkám, vedoucí školní jídelny, 
kuchařkám, školnici. Za vedení dílen děkujeme také 
rodičům našich žáků a dalším příbuzným, kteří s ochotou 
věnovali čas při provázení dílen – paní Lokayové, paní 
Štefkové, panu Troszokovi, panu Huskovi a panu 
Machálkovi. Jsme rádi, že naše pozvání přijal také pan 
Samuel Machů, který představil své dřevěné modely. Jeho 
důmyslné stavby i pedagogický um je pro nás velkou 
inspirací při naší snaze vést děti k zájmu o techniku a pochopení reálného světa práce. 

Více fotografií z akce najdete zde.                                                             Mgr. Dagmar Machálková 

https://photos.app.goo.gl/RYYLGknj7jehS3bt7
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU JIŽ BRZY... 

2. 4. 2019 

Nezapomeňte – zápis do 1. ročníku se koná již ve čtvrtek 4. 4. 2019... 

Milí předškoláci, ve škole se na vás již nyní těší pohádkoví kamarádi, kteří vás budou provázet                         
na cestě za školním dobrodružstvím.  

Podaří-li se vám rozlousknout všechny Popelčiny oříšky, čeká na vás zasloužená odměna... 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Dagmar Machálková 

 

JARNÍ DÍLNY "TVOŘÍ CELÁ RODINA" 

19. 3. 2019 

Srdečně Vás zveme na jarní tvořivé dílny, organizované s přáním příjemného setkání rodin                                  
a zaměstnanců školy v době velikonoční... 

Kromě řemeslných technik uvedených v přiloženém plakátu plánujeme i ukázky tradičních řemesel 
jako paličkování, kování či předení. Čeká na Vás i malé pohoštění, a tak neváhejte a přijďte                            
si zpříjemnit všední den…           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            Mgr. Dagmar Machálková 

https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/zapis-do-1-rocniku-jiz-4-4-2019
https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/jarni-dilny-tvori-cela-rodina


VÝROČNÍ ZPRÁVA                                                                                             2018/2019 

 

 

                                   

 

   53 

 

 

 

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

739 59 Střítež 108 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2019/2020 

9. 3. 2019 

Nové prvňáčky již brzy přivítáme – již 
tradičně – v naší pohádkové škole – letos se 
můžete těšit na pohádku O Popelce... 

Srdečně zveme k zápisu pro základní 
vzdělávání. 

Více informací najdete na plakátu                         
a v tomto odkazu. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Mgr. Dagmar Machálková 

 

NAŠE MALÉ ZPĚVAČKY NA TŘINECKÉM PODIU...  

6. 3. 2019 

Malé zpěvačky ze Stříteže přivezly z Třince stříbro a bronz... 

Šest našich žákyň se dnes vydalo na zkušenou do třineckého domu dětí. Pěvecká soutěž                               
pod názvem Zpěváček ze Slezska, která 
hostila mladé zpěváky z místního 
regionu, byla zkouškou jejich 
pěveckých dovedností i znalosti 
slezského nářečí. V konkurenci velkých                                       
škol se podařilo i té naší malé 
střítežské školičce obstát,                                                
když se dvěma našim žákyním podařilo 
získat stříbro a bronz.  

Srdečně gratulujeme Martince 
Czernikové z I. třídy, která obsadila                          
2. místo, a Ivance Przywarové                                    
z V. třídy, která byla ve své kategorii 
třetí.  

https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/zapis-do-1-rocniku-20192020
http://www.zsstritez.cz/zakladni-skola/zapis-k-zakladnimu-vzdelavani
https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/nase-male-zpevacky-na-trineckem-podiu
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Za klavírní doprovod patří poděkování 
paní učitelce Lence Drabinové. 

 
Za krásné výkony čekala zúčastněné 
sladká odměna v útulné třinecké 
kavárně... 

 

 

 

 

Mgr. Dagmar Machálková 

 

POKLAD KAPITÁNA BALTAZARA 

14. 2. 2019 

... aneb Kdo se bojí, nesmí na moře! 

V pondělí 11. 2. 2019 do naší základní školy zavítalo Divadélko pro školy z Hradce Králové                                     
s představením „Poklad kapitána Baltazara“. Byl to příběh o námořnících a pirátech, o kouzelné 
mušli, ztraceném pokladu, upovídaném papouškovi a věčně hladovém žraloku.  

Dětem se vystoupení moc líbilo, protože nebyla nouze o legraci a napětí, ale mohly si s herci                                                                                       
i zazpívat a zacvičit. Odměnou pro herce zase byl velký potlesk a rozzářené obličeje malých diváků.  

Mgr. Eva Machová 

 

 

 

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 2019 

7. 2. 2019 

Letošní školní kolo recitační soutěže se nám vydařilo – seznamte se s našimi talenty... 

Celkem 28 žáků z 1. až 5. ročníku dokázalo, že básničky pro ně nejsou cizí pojem. Vyzkoušeli  
si na vlastní kůži, jaké to je vystoupit před svými spolužáky a přednést jim svou báseň                                         
tak, aby zaujali. Děti už vědí, že si musí dávat pozor na hlasitý přednes, artikulaci, správné délky 
samohlásek, ale při tom všem nezapomenout, že recitace musí vycházet především od srdce. 

A jak to vlastně všechno dopadlo? 

I. třída (0. kategorie) 
1. místo: Laura Sokolíková – Smutný čmelák                                                                                             
2. místo: Jan Santarius – Sněžný muž neboli                                                                                                              
3. místo: Mikuláš Stryja – Zvířátka 

https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/poklad-kapitana-baltazara
https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/skolni-kolo-recitacni-souteze-2019
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II. třída (1. kategorie)                                                                                                                                                           
1. místo: Eliška Danielová – Myš a kočka                                                                                                                             
2. místo: Miriam Paszková – Velryba                                                                                                                                     
3. místo: Eliška Ciencialová – Delfín 

III. třída (1. kategorie)                                                                                                                                                         
1. místo: Eliška Lokayová – O židli a stolu                                                                                                                          
2. místo: Nikol Ernstová – Kočičí dům                                                                                                                               
3. místo: Barbora Stryjová – Kočičí dům 

IV. třída (2. kategorie)                                                                                                                                                         
1. místo: Ema Vavříčková – Výr                                                                                                                                             
2. místo: Silvie Sokolíková – Tygrův den                                                                                                                               
3. místo: Vojtěch Lokay – Rozpočítadlo 

V. třída (2. kategorie) 

1. místo: Kateřina Kajzarová – Dítě zítřka                                                                                                                      
2. místo: Ivana Przywarová – Máj 

Všem zúčastněným děkujeme za hezký zážitek a výhercům gratulujeme. 

48. ročníku celostátní soutěže dětských recitátorů Dětská scéna 2019 se 27. února v Třinci 
zúčastní a naši školu budou reprezentovat tito žáci: 

Laura Sokolíková, Eliška Danielová, Miriam Paszková, Eliška Lokayová, Ema Vavříčková,                              
Kateřina Kajzarová, Ivana Przywarová 

Přejeme jim mnoho úspěchů! 

Mgr. Lenka Drabinová 

 

ZAHÁJENÍ PROJEKTU "SPORTUJ VE ŠKOLE" 

22. 1. 2019 

Cílem tohoto projektu není rozvoj talentovaných 
jedinců ani jejich výkonnosti, ale jde především                         
o to, aby se žáci pohybem bavili... 

Naše škola se zapojila do projektu řízeného 
MŠMT ČR ve spolupráci s Asociací školních 

sportovních klubů ČR pod názvem "Sportuj                       
ve škole", který bude probíhat po celý rok 2019, 

a to dvakrát týdně od 6:45 do 7:30 hod. v rámci 
školní družiny.  

Škola získá sportovní vybavení a lepší podmínky 
pro realizaci sportovních činností. Hlavním 
důvodem, proč se ŠD do projektu zapojila,                          
je pomocí her a zábavných sportovních cvičení 

https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/zahajeni-projektu-sportuj-ve-skole
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získat zájem dětí o sport a podporovat rozvoj jejich všestranných sportovních dovedností,                            
které jsou v dnešní době, bohužel, na velmi nízké úrovni.  

Více informací naleznete na stránkách projektu Sportujveskole.cz. 

Zita Wojnarová 
 

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ V PLNÉM PROUDU... 

22. 1. 2019 

Sjezdovky upravené, počasí přeje, podmínky vynikající – co víc si přát... 

Po počátečních rozpacích při rozjezdu výcviku (a není divu – zorganizovat tolik lyžování chtivých 
dětí není vůbec snadné...), uvítal Skiareál v Řece druhý den účastníky lyžařského výcvikového kurzu 
slunečným počasím a skvělými podmínkami. 

Malí lyžaři, ať už ti, co stojí letos poprvé na lyžích, či ti více zdatní, dělají obrovské pokroky. Držíme 
palce, ať se daří i další dny a všem vydrží elán a odhodlání, i když to s přibývajícími dny bude možná 
trochu bolet... 

Tak sportu zdar a lyžování zvlášť! 

Mgr. Dagmar Machálková 

https://www.sportujveskole.cz/
https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/lyzarsky-vycvikovy-kurz-v-rece
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PF 2019 

19. 12. 2018 

Úsměv na rtu, pevné zdraví... Šťastný, veselý a hravý ať je Váš rok celičký přejí děti i učitelé                           
ze střítežské školičky! 

PF 2019 

 

 

 

BENEFIČNÍ KONCERT 1. 12. 2018 

2. 12. 2018 

Pro rodinu s dítětem postiženým těžkým autismem přispěli posluchači úžasnou částkou ve výši 

25.728 Kč. Děkujeme! 

V sobotu 1. 12. 2018 se v Komorní Lhotce v evangelickém kostele uskutečnil Benefiční koncert 

účastníků pěvecké soutěže Rozvíjej se, poupátko. Benefice byla určena na podporu rodiny                                   

s dítětem postiženým těžkým autismem.  

Tradice benefičních koncertů je pořádána ve spolupráci několika základních škol již od roku 2009, 

letos to byly konkrétně ZŠ a MŠ Střítež, ZŠ T. G. Masaryka Komorní Lhotka, ZŠ a MŠ Raškovice,                     

PZŠ J. Kubisze Hnojník, PZŠ W. Szymborskiej Vendryně, ZŠ a MŠ Míru Třinec a ZUŠ TUTTI MUSIC 

Třinec.  

https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/pf-2019
https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/beneficni-koncert-1-12-2018
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Děkujeme všem zpěvákům i učitelům za krásný koncert a všem, kteří přišli, že přispěli na dobrou 

věc a pomohli tak rodině s dítětem s nešťastnou diagnózou. Jistě i díky vám budou jejich                                    

dny důstojnější a šťastnější.  

Nezapomenutelným zážitkem pro nás všechny bylo vystoupení Terezy Maškové, která kromě 

svého excelentního vystoupení neváhala a pomohla svým hlasem při společných písních v závěru 

koncertu či zazpívala "naživo" na přání...  

A celý koncert byl důkazem toho, že hudba spojuje a pomáhá. Děkujeme! 

Rozhodování, zda pro koncert s tolika účinkujícími a tak významným hostem nemáme najít větší 

prostory, nebylo dlouhé. Zcela jednoznačně jsme se shodli na tom, že zůstaneme v Evangelickém 

kostele v Komorní Lhotce, kde nás vždy uvítali s otevřenými srdcem, laskavostí a s ochotou. Stojí 

za tím především pan farář Boleslav Firla, kterému bychom chtěli na tomto místě poděkovat. Rádi 

bychom předali poděkování také těm, kteří s neskutečnou ochotou a nadšením pomohli uspořádat 

dnešní benefici – kromě již zmíněných skvělých zpěváků a zpěvaček jsou to jejich učitelé. Nesmírně 

si vážíme této spolupráce učitelů, která se po tolika letech změnila v přátelství, díky kterému                              

je i tak náročná organizace, jakou bylo uspořádání tohoto koncertu, radostí a příjemně trávenými 

chvílemi. Speciální poděkování patří panu řediteli z polské školy v Hnojníku, panu Tadeáši Gryczovi, 

který nám vždy ochotně poskytne prostory pro zkoušky ve své škole. 

Fotografie v přiložené galerii jsou dokladem neskutečné atmosféry. Kdo jste na koncertě byli, 

jistě při jejich zhlédnutí znovu ucítíte silné emoce a možná vám v podvědomí zazní i tóny krásných 

vánočních melodií, které nás vzaly za srdce...  

 

 

Mgr. Dagmar Machálková 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMaJBRFITesEHpJy2Oe2hCZxFl-ZgZ8qTpmKfUMe0TImVf_cLO3cn-SACV1lQUUNA?key=dkwtMHNTNkNLbkxPT1U0UUR6UGFwb3p3a09EMmVn
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NAŠI ŽÁCI USPĚLI NA TURNAJI 

23. 11. 2018 

Ve středu 13. 11. 2018 se našim páťákům podařilo získat bronz... 

Dne 13. 11. 2018 se žáci naší školy zúčastnili turnaje škol MOPS v minikopané konaného                                    

ve Smilovicích. Odehráli celkem čtyři utkání. V prvním zápase porazili Hnojník 6:2, následně 

prohráli s Ropicí 1:5 a Smilovicemi 1:7. Poslední utkání sehráli s Třanovicemi a vyhráli 4:2. Naše 

škola tak obsadila skvělé třetí místo!  

Nejužitečnějším hráčem turnaje se stal Filip Polášek, který střelil deset gólů. Veliký obdiv                                       

a pochvalu zaslouží Anetka Pyszková, jediná zástupkyně děvčat na celém turnaji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konečné pořadí škol MOPS: 

1. Smilovice                                                                                                                                                                                                                       

2. Ropice                                                                                                                                                                            

3. STŘÍTEŽ 

4. Hnojník                                                                                                                                                                                   
5. Třanovice 

Reprezentanti naší školy: 

Vít Dulawa, Jakub Šelong, Benjamin Kubisz, Matěj Cienciala, Filip Polášek, Pavel Zawadzki,                               
Aneta Pyszková 

Děkujeme našim páťákům za reprezentaci a krásné umístění. 

Zita Wojnarová 

https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/nasi-mali-fotbaliste-uspeli-na-turnaji
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MÁME MOBILNÍ UČEBNU INFORMATIKY! 

2. 11. 2018 

Žáci si vyzkoušeli zbrusu nové notebooky... 

Žáci naší školy mohou od konce října plně využívat 16 nových notebooků pro výuku informatiky                        

i v dalších předmětech. Dnes si tak například čtvrtá třída vyzkoušela práci se školními výukovými 

programy ve výuce.  Páťáci si naopak mohli zkusit vyřešit první online test z Vlastivědy...   

Jak se jim to líbilo, můžete vidět ve fotogalerii zde.  

Věříme, že se našim žákům bude práce s notebooky líbit a bude dalším zajímavým zpestřením 

vyučování ;-), zvlášť když brzy bude posílena také školní wifi síť. 

Klasická počítačová učebna informatiky s pevnými počítači bude otevřena v půdních prostorách 

po dokončení rekonstrukce školy. Její otevření netrpělivě očekáváme, s největší pravděpodobností 

se to podaří v lednu 2019. Součástí multimediální učebny bude rovněž nová moderní jazyková 

laboratoř, která jistě obohatí a zkvalitní výuku angličtiny.  

ICT vybavení i celou rekonstrukci zajišťuje zřizovatel, Obec Střítež, v rámci investičního projektu                       

z prostředků IROP. Více informací po ukončení projektu... 

 

 

Mgr. Petra Lysková 

https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/mame-mobilni-ucebnu-informatiky
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPHegVJP4m_p1wbxmaIyHaekjjTlIemqiaA_nGnisD4OxiPedc29agp1V7meQk1aA?key=MnRRQkhUY0NPb3huQy1Ia3FjMUNCeWpyTktidzdB
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POZVÁNÍ NA BENEFIČNÍ KONCERT 

29. 10. 2018 

Výtěžek z koncertu bude věnován rodinám s dětmi postiženými těžkým autismem... 

Srdečně zveme na benefiční koncert, který je pro nás tou nejkrásnější tečkou za letošním ročníkem 

projektu Rozvíjej se, poupátko. Koncert se koná se v sobotu 1. 12. 2018 v 16:30 hod.  již tradičně 

v Evangelickém kostele v Komorní Lhotce. 

Věřte, že se všichni – organizátoři i účinkující – moc těšíme, že opět můžeme pomoci                                         

těm, kteří si zaslouží podporu v těžkých chvílích...  

Záštitu benefice přislíbili organizátoři projektu Děti úplňku, který přikládáme v následujícím 

linku: https://www.youtube.com/watch?v=kZHIbK4cS6g 

V programu vystoupí úspěšní zpěváci tří regionů – Stonávky, Třinecka a Jablunkovska. Hvězdným 

hostem večera bude Tereza Mašková, vítězka letošního ročníku známé TV soutěže. 

Děkujeme za Vaši přízeň. 

 

 

Mgr. Dagmar Machálková 

https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/pozvani-na-beneficni-koncert
https://www.youtube.com/watch?v=kZHIbK4cS6g
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BESEDA S MYSLIVCEM V ŠD 

29. 10. 2018 

V roli mladého myslivce se představil i bývalý žák naší školy... 

Poslední říjnový pátek navštívil školní družinu myslivec. Vyprávěl, jak se k této zálibě dostal, přidal 

i zajímavosti ze života lesních zvířat. Nejvíce se malým posluchačům líbila vypreparovaná zvířata 

(liška, veverka, sojka, jestřáb, bažant). Na závěr došlo také na jejich zvídavé dotazy,  

na které odpovídal i bývalý žák naší školy, tentokrát v roli mladého myslivce. Oba přednášející byli 

odměněni obrovským potleskem. 

Děkujeme zástupcům Mysliveckého spolku Černá Střítež-Vělopolí za zajímavou besedu a těšíme      

se na další setkání. 

 

 

Zita Wojnarová 

 

 

https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/beseda-s-myslivcem-v-sd
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FOTILI JSME ŽIVOU VLAJKU... 

26. 10. 2018 

Věnovali jsme naší republice malý dárek... 

Ke stému výročí jsme se rozhodli věnovat naší republice dárek... Objevil se zajímavý nápad vytvořit 

"živou vlajku". A tak dostali všichni školáci i učitelé za úkol sladit se do barev trikolory. Příznivé 

počasí podpořilo náš záměr v pátek před podzimními prázdninami – podívejte se sami,  

jak se nám to povedlo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/fotili-jsme-zivou-vlajku
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2. Prezentace školy v tisku  

 

• Třinecký Hutník 3. – 11. prosince 2018 
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• Časopis Stonávka únor 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA                                                                                             2018/2019 

 

 

                                   

 

   66 

 

 

 

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

739 59 Střítež 108 

• Časopis Stonávka únor 2019 
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• Časopis Stonávka únor 2019 

• Třinecký Hutník květen 2019 
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2.28        Ze života mateřské školy 2018/2019 

 

Vzdělávací program mateřské školy 

Také v tomto školním roce 2018/2019 jsme pokračovali v plnění ŠVP „Pohodová školka“.  

Kreativně dle potřeb a zájmu dětí jsme doplňovali nová témata v týdenních plánech.  

Zaměření mateřské školy 

Letošní školní rok se v mateřské škole nesl v duchu změn. Od září nastoupily nové paní učitelky 
do I. třídy MŠ. Do konce školního roku však bylo vše jinak a od ledna děti čekaly další změny. 
Stávající učitelky se prostřídaly a přišly opět nové. Proto hlavním znakem tohoto školního roku 
byla změna. 

Také v letošním školním roce jsme pokračovali v plnění ŠVP s názvem „Pohodová školka“. 

Jazykový rozvoj dětí a logopedická prevence, stejně jako rozvoj pohybových dovedností, 

zůstávají hlavním a dlouhodobým cílem naší mateřské školy. Také v letošním roce vnímáme 

velký nárůst dětí s logopedickými poruchami řeči, a proto i nadále spolupracujeme v této 

oblasti s odborníky PPP a klinickým logopedem. 

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 2018/2019 navštěvovalo MŠ 40 dětí ve 2 třídách: 

• I. třída  „Koťata“ (21 dětí) – hlavní budova školy, personální obsazení:                             

2 učitelky, 1 uklízečka 
 

• II. třída „Myšky“ (19 dětí) – odloučené pracoviště, personální obsazení:   

2 učitelky, 1 asistentka pedagoga, 1 uklízečka                             

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

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

Do první třídy odešlo z MŠ 12 předškolák, 1 dítěti byl udělen odklad školní docházky. 

V tomto školním roce byl ukončen provoz MŠ do 14. července, kromě našich dětí (13) byly 

k prázdninovému provozu přijaty také děti z MŠ Smilovice a MŠ Řeka (13). 
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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. Jde nám především  

o to, aby se děti cítily v mateřské škole spokojeně, aby byly respektovány jejich potřeby,  

aby veškeré aktivity přesahující rámec vzdělávacího procesu nebyly na úkor pohody  

a klidného, nestresujícího prostředí. Vzdělávání dětí je také doplňováno prožitkovými 

událostmi, které obohacují jejich rozvoj. 

Důležitost vidíme ve spolupráci se zákonnými zástupci, základní školou, pracovníky školských 

poradenských zařízení, SRPŠ, knihovnou, stejně jako ve snaze podílet se na životě obce  

při různých akcích a vystoupeních pro veřejnost. 

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: 

Přehled akcí ve školním roce 2018/19 

Září  Školení pro rodiče – IS Edookit, webové stránky školy 

 Třídní schůzky 

 Program z městské knihovny v Třinci 

Říjen Vystoupení dětí z MŠ pro jubilanty obce Střítež 

 Projekt „Zdraví dětem“ – příběh „Jak jel Zdravík do ZOO“ 
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Listopad Návštěva krmelce, donáška žaludů a kaštanů lesním zvířatům 

Prosinec Mikulášská nadílka 

 Projektový den v MŠ (ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018) – na téma Vánoční tvoření 

Leden Lyžařský výcvik 

Únor Karneval 

Březen Mobilní planetárium 

Duben Zápisy do1. třídy ZŠ 

 Zahájení plaveckého výcviku 

 Den Země – úklid lesa; sázení lípy 

Květen Zápisy dětí do MŠ 

 Pěvecká soutěž „Rozvíjej se, poupátko“ 

 Besídka ke Dni matek 

Červen Projektový den mimo MŠ (ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018) – výlet do ZOO Ostrava 

 Projektový den v MŠ (ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018) – návštěva včelaře 

 Ukázka canisterapie a psí poslušnosti (organizováno knihovnou) 

 Radovánky 

 Pasování předškoláků na školáky 

 

Materiální vybavení mateřské školy 

Vybavení obou tříd mateřské školy je pestré, děti mají dostatek potřebných didaktických 

pomůcek, hraček, knih, hudebních nástrojů apod., vyhovujících požadavkům věkové skupiny  

3-6 let. Za úplatu za předškolní vzdělávání a z prostředků ONIV byly v tomto školním roce 

zakoupeny další stavebnice, výtvarný materiál a didaktické pomůcky. Jako věcný dar jsme 

získali v celkové hodnotě 16 000 Kč hračky, stavebnice a hry, které jsme věnovali dětem jako 

vánoční nadílku. Neúčelový dar v hodnotě 6 000 Kč byl využit na částečnou opravu dveří  

v II. třídě MŠ. SRPŠ nám opět sponzorovalo výrobu tabla, fotografií a nákup dárků pro 

předškoláky na konci školního roku, stejně jako na plavecký výcvik dětí. 

Stále se potýkáme s problémem nedostatku prostor pro různé činnosti a pro uskladnění 

pomůcek. Věříme, že se nám ve spolupráci se zřizovatelem podaří v příštím školním roce najít 

finance pro rekonstrukci nevyhovujícího hygienického zázemí v I. třídě MŠ. 
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Fotodokumentace mateřské školy  
 
Program z městské knihovny v Třinci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt „Zdraví dětem“ 
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Mikulášská nadílka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektový den a vánoční tvoření s rodiči 
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Vánoční vystoupení a nadělování 
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Lyžařský výcvik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karnevalový rej 
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Mobilní planetárium 
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Sázení lípy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Besídka ke Dni matek: 
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Projektový den v ZOO Ostrava 
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Přednáška včelaře 
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Ukázka canisterapie a psí poslušnosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radovánky 
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Pasování předškoláků na školáky 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danuše Herecová, vedoucí učitelka MŠ 

 

 

2.29     Ze života školní družiny 2018/2019 

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 2018/2019 navštěvovalo školní družinu 59 žáků ve dvou odděleních. Činnost 

probíhala v kmenových třídách ZŠ s využitím tělocvičny nebo hřiště v okolí školy, od 2. 5. 2019 

jsme zahájili provoz ŠD také v nově rekonstruovaných půdních prostorách. 

 

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  
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k hudbě, smysl pro rytmus, rytmický pohyb, koncentrace, spolupráce a propojení těla  

a hudby.  

Od 1. 1. 2019 se škola zapojila do projektu Sportuj ve škole, který je zaměřen na rozvoj 

pohybových aktivit dětí 1.- 5. třídy. Cílem je posílení vztahu ke sportu a pohybu. Děti sportují  

dvakrát týdně v rámci ranní družiny a lekce trvá 45 minut. Přináší dětem radost z pohybu                           

a navíc školám poskytuje možnost odměnit pracovníky, věnující se ve volném čase dětem; 

součástí odměny je rovněž materiální plnění pro zúčastněné školy. Děti se naučily základy 

techniky míčových her (florbal, basketbal, fotbal) formou různých pohybových                                            

her, zdokonalení fyzické kondice (posilování, protažení svalů, dynamika, vytrvalost…).  Projekt 

bude ukončen 31. 12. 2019, plánuje se však jeho pokračování také v dalších letech. 

V tomto školním roce byla naše ŠD zapojena do projektu ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018,  

do kterého jsou zapojeni všichni pedagogičtí zaměstnanci ZŠ, MŠ a nově i ŠD spolu  

s dětmi, žáky a jejich zákonnými zástupci (více v kapitole 2.18), projektové dny mimo školu, 

kluby (Badatelskýklub a Klub logického myšlení a deskových her), vychovatelé byli proškoleni 

v oblasti ICT.  

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 okolí.  

Přehled nejzajímavějších aktivit ŠD v tomto roce: 
 

- Drakiáda 

- Beseda s myslivcem 

- Soutěžíme s bílým koněm 

- Čertovské radovánky 

- Nejmilejší dárek od Ježíška 

- Hrajeme divadlo pro MŠ 

- Čti a vyprávěj 

- Otvírání školní zahrady 

- Výlet na Piastovskou věž 

- Švihadlový král pro ZŠ 
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Z archivu fotodokumentace školní družiny 

 
Čertovské radovánky 

 
Čti a vyprávěj 
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Výlet – Piastovská věž 

 
 
Švihadlový král 
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Sportuj ve škole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zita Wojnarová a Bc. Beata Beková, vychovatelky ŠD 

 

2.30      Hodnocení provozu školní jídelny 2018/2019 

 

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 2018/2019: 40 dětí MŠ, 69 žáků ZŠ, 14 zaměstnanců,  

6 cizích strávníků.  

Pokud má škola vlastní jídelnu, je to velká výhoda, a proto bychom rádi její důležitou 

prezentovali… 

Chuť, jakožto jeden z lidských smyslů, hraje v příjmu potravy významnou úlohu a v průběhu 

života se vyvíjí. Preference či averze k potravinám nebo pokrmům má často svoje kořeny                            

v dětství a na základě různých zkušeností vzniká v tomto období lidského života určitý                               

vztah k jídlu a konkrétním potravinám.  S rozvíjející se osobností se pak vlastní názory na jídlo 

formují. Citlivým obdobím pro utváření postojů k výživě je jednoznačně dětství. Prostředí 

školní jídelny, rodina i vrstevníci mohou postoje dětí do značné míry ovlivňovat. 
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Školní jídelna tak jednoznačně hraje významnou úlohu ve formování stravovacích zvyklostí 

dětí a při výchově ke zdravému životnímu stylu. V naší školní jídelně se snažíme jít touto cestou 

a podporovat tím boj proti obezitě dětí, která je v současné době velice aktuálním problémem. 

V mateřské škole tvoří školní strava až 70 % celodenního příjmu potravy – sacharidů, zeleniny, 

ovoce a dalších komodit. Vyvážené množství hodnot potravin, které se sleduje                                       

v tzv. “spotřebním koši“, se nemusí vždy shledat s pochopením u rodičů či dětí (převážně                               

z důvodů jiných stravovacích návyků v rodinách), ale školní stravování je pod odborným 

dohledem Krajské hygienické stanice MS kraje a České školní inspekce a naše škola                                 

vždy obstála při kontrolách na výbornou. 

Naše školní jídelna ve střítežské škole se může pochlubit dlouholetou tradicí a dobrým 

jménem. V minulých letech prošla částečnou úpravou organizace prostředí a byla dovybavena 

moderními spotřebiči. Vaří se zde dle norem školního stravování, využívají se také receptury 

získané z jiných zdrojů či tvoří receptury vlastní. Snažíme se, aby byla strava pestrá a jídelníček 

tvořen tak, aby vyhovoval jak kvalitou, tak zajímavou nabídkou pro strávníky, za což jsme byli 

oceněni v soutěži organizované pro školní jídelny udělením certifikátu “Vaříme netradičně”. 

Patříme mezi ta školská zařízení, která jsou vstřícná zajistit vaření i pro děti se stravovacími 

výjimkami a dietami. V současné době vaříme cca 130 obědů a připravujeme 40 přesnídávek                   

a svačinek. Nabízíme také možnost odebírání obědů cizím strávníkům – zájemcům z řad 

občanů. Věříme, že ve spolupráci s naším zřizovatelem, obcí Střítež, se v brzké době podaří 

realizovat plány rekonstrukce, abychom naše služby mohli poskytovat ještě ve vyšší kvalitě                        

a v souladu s nároky dnešní doby. 

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 prostřednictvím školního informačního systému EDOOKIT. 
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Anna Kacířová, vedoucí školní jídelny 
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3. Finanční část  

3.1      Zpráva o hospodaření za rok 2018 

 

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2 0 1 8 

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018 skončilo zhoršeným hospodářským 

výsledkem ve výši – 25 876,10 Kč. 

Zhoršený hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí – 26 626,18 Kč a kladný hospodářský 

výsledek z doplňkové činnosti je 750,08 Kč.  

Vzhledem k tomu, že organizace musela krátit nekrytý investiční fond ve výši 83 468,20 Kč,  

byla tato částka převedena z Fondu investic do ostatních příjmů. Takže skutečná ztráta 

organizace činí 109 344,40 Kč. 

Zhoršený hospodářský výsledek vznikl z důvodu konání dvou významných akcí.                                          

Jako každoročně proběhl školou organizovaný hudební a výtvarný projekt „Rozvíjej                                     

se poupátko“, v průběhu celého školního roku se konal na počest 90. výročí založení školy další 

projekt „Škola v zrcadle času“, který vyvrcholil v červnu v podobě hlavních oslav. Na obě akce 

současně žádala škola o finanční dary sponzory ve společné žádosti nazvané „Škola v zrcadle 

času“ a podařilo se jí sehnat finanční podporu v celkové výši 78 000,00 Kč.  

Vzhledem ke zjednodušení vykazování příjmů finančních darů tyto finanční dary škola použila 

k pokrytí druhé ze zmíněných akcí, tedy na projekt „Škola v zrcadle času“. Tento projekt skončil 

ztrátou ve výši 9 768,00 Kč.  

Krajský úřad MS kraje poskytl dotaci ve výši 95 000,00 Kč na projekt 16. ročník výtvarného                           

a hudebního projektu Rozvíjej, se poupátko, zřizovatel pak dotaci ve výši 10 000,00 Kč. 

Organizaci se přesto nepodařilo z těchto financí pokrýt veškeré náklady (v souvislosti s výše 

uvedenými důvody). Ztráta z tohoto projektu činí 111 108,00 Kč. 

Obec Střítež poskytla v roce 2018 Základní škole a Mateřské škole Střítež, okr. Frýdek-Místek, 

příspěvkové organizaci příspěvek na provoz v celkové výši 1 150 000,00 Kč v této struktuře: 

- příspěvek na provoz ……………………………………………   1 130 000,00 Kč 

- příspěvek na úhradu plaveckého výcviku ……………         10 000,00 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 8 994 382,00 Kč. 
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Z této částky musela organizace vrátit Krajskému úřadu částku 8 317,00 Kč z důvodu opravy 

při kontrole zjištěného nedostatku – podpůrného opatření za žáka zadaného navíc. 

Kromě výše uvedených zdrojů financování byly použity v roce 2018 vlastní příjmy  

ve výši 879 071,20 Kč. Tyto příjmy byly tvořeny především příjmy za stravné žáků, 

zaměstnanců, úplatou za předškolní vzdělávání a úplatou za školní družinu a ostatními výnosy 

(sběr druhotných surovin). 

Organizace má také doplňkovou činnost. V roce 2018 činily příjmy z doplňkové činnosti  

51 811,19 Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny příspěvky za stravné cizích strávníků a pronájmy 

prostorů.  

V roce 2018 dočerpala organizace finanční prostředky ve výši 140 420,00 Kč z projektu ESF 

s názvem „Vzděláváme se spolu a navzájem", reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001594. 

Zároveň organizace obdržela dotaci z ESF na projekt „ŠABLONY STŘÍTEŽ II 2018“ ve výši  

1 112 153,00 Kč. V roce 2018 byly z této částky vyčerpány finanční prostředky ve výši 

167 431,16 Kč. Projekt pokračuje v letech 2019 a 2020.     

3.2      Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu 2019-2020                                                                 
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1. Při výchovně vzdělávací činnosti školy chceme v novém školním roce 2019/2020: 

• 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 nadále 

pokračovat ve vzdělávání pedagogů ZŠ i MŠ v oblasti používání nových informačních 

technologií a v jejich zavádění do výuky při praktickém využití možností nové multimediální 

učebny, stejně jako posílit jazykové kompetence a dovednosti žáků v oblasti digitálních 

technologií, jejich logické myšlení (klub zábavné logiky a deskových her), zvýšit zájem                             

o ochranu přírody (badatelský klub) při realizaci celoročního projektu „Učíme                                          

se v přírodě“, který bude zahájen dvanáctidenním ozdravným pobytem žáků v novém 

školním roce; 

• s pomocí práce školního asistenta a speciálních pedagogů 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: 

• 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; 

4. Plán činnosti školy ve školním roce 2019/2020 
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• 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); 

• pokračovat v projektu ŠD „Sportuj ve škole“ a nabízet žákům příležitosti a motivaci 

k pravidelným tělovýchovným činnostem. 
 

3. Pro rozvoj moderních výukových metod pokračovat v projektu „Putování s Pepíkem  

po Mikroregionu obcí povodí Stonávky“ pomocí interaktivních projektových dnů.  

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); 

• 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 školní jídelny, 

rekonstrukci hygienického zázemí I. třídy MŠ, 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.  

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 30. 8. 2019                                                                                                                                  

Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy 

 

Schváleno Školskou radou při ZŠ a MŠ Střítež dne 15. 10. 2019.                                                                    

Za Školskou radu                                                                        podpis:  

 

Předáno zřizovateli dne  

Za zřizovatele                                                                               podpis: 
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AŠSK, SSK Asociace školních sportovních klubů, Sdružení sportovních klubů 

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 

PI Pedagogická intervence 

PlPP Plán pedagogické podpory 

PSPP Předmět speciálně pedagogické péče 

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 


