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1. Slovo úvodem 

 

Další školní rok je za námi. A ten letošní byl vskutku netradiční... 

Sotva jsme se v září rozkoukali ve škole, odjeli žáci 3. – 5. ročníku na ozdravný pobyt do Bílé  

v Beskydech. Čekalo je 12 dnů plných zážitků, poznávání a objevování, výletů do přírody, 

kamarádství, ale také prvních krůčků k samostatnosti.  

V říjnu žáci 2. a 5. ročníku zamířili na svou podzimní vycházku k rybníkům v Černé, kde probíhal 

výlov. Pro mnohé bylo setkání s místními rybáři velmi zajímavou zkušeností. Zahájili  

jsme také celoroční školní soutěž plnou otázek a úkolů– Poznáváme přírodu. 

V listopadu se sportovalo. Naši malí sportovci se utkali s ostatními žáky škol MOPS na turnaji 

minikopané ve Smilovicích. Milé vystoupení pro babičky a dědečky, které se konalo  

v KD ve Stříteži, si zase připravili naši nejmenší, prvňáčci. Žáci 5. ročníku si 29. 11. udělali malý 

výlet do Hnojníku, kde navštívili místní základní školu a užili si její Den otevřených dveří. Mnozí 

byli okouzleni velkou budovou školy s tolika třídami a chodbami a jistě se v některých 

hlavičkách usadily i obavy, zda se v tak velkém prostoru příští rok zorientují a neztratí  

se hned první den. Žáci 1.–4. třídy a děti z MŠ zatím v tělocvičně naší školy zhlédli Africkou 

pohádku, divadelní představení plné písniček, legrace a převleků. Po celý podzim žáci naší 

školy sbírali kaštany a žaludy, které na závěr listopadu zavezli místním myslivcům, aby pomohli 

lesním zvířátkům přečkat dlouhou zimu. 

Prosinec jsme zahájili krátkým vystoupením na Adventním koncertě ve Stříteži.  

O pár dní později nás přišel do školy navštívit Mikuláš s andělem a čertem, děti  

všech tříd se představily krátkou básničkou či písničkou a za odměnu dostaly sladké balíčky. 

Dne 7. 12. nás čekal krásný Benefiční koncert v Evangelickém kostele v Komorní Lhotce,  

na kterém vystoupili finalisté pěvecké soutěže Rozvíjej se, poupátko a děti z naší školy,  

PZŠ Hnojník a ZŠ Komorní Lhotka. Koncert měl jako každý rok veliký úspěch a byl příjemnou 

kulturní tečkou za kalendářním rokem 2019. Ve škole jsme ale ještě neskončili. V následujícím 

týdnu od 9. do 13. prosince si žáci 4. a 5. ročníku mohli vyzkoušet své znalosti anglického 

jazyka, a to při intenzivním kurzu angličtiny s rodilým mluvčím. Než jsme se rozloučili  

před vánočními svátky, vydali jsme se společně, tak jako každý rok, na vycházku do lesa, 

abychom „laskominami“, jako např. jablíčky, mrkvemi apod., ozdobili les zvířátkům. 

Vánoční prázdniny uběhly jako voda a děti se těšily na lyžařský kurz. Teplé počasí  

nám však vzalo vítr z plachet, a protože na kopcích nebylo po sněhu ani památky, lyže nakonec 
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zůstaly schovány ve sklepech. V lednu navštívily naši školu knihovnice z Městské knihovny  

v Třinci a pro žáky jednotlivých ročníků měly připraveny knihovnické lekce. Na tyto akce se děti  

vždy těší, protože se seznámí s novými knížkami a zajímavými tématy, o kterých paní 

knihovnice vždy dovedou poutavě vyprávět. Začaly také první hodiny plavání – zatím náhradní 

lekce za dny volna (státní svátky). Koncem ledna jeli žáci 3.–5. ročníku do Českého Těšína,  

aby v místním kině Central zhlédli naučný program uváděný v rámci největšího vzdělávacího 

projektu v České republice, Planeta Země 3000. Šlo o zajímavý cestovatelský pořad Kolumbie 

– ráj slasti a neřesti. 

V únoru jsme opět soutěžili. Naši nejlepší recitátoři se zúčastnili Oblastního kola recitační 

soutěže „Dětská scéna“ v DDM Třinec. Letos jsme měli veliké štěstí, protože dvě žákyně  

3. třídy, Eliška Ciencialová a Eliška Danielová, vyhrály 1. místo ve své kategorii a byly vyslány 

do Oblastního kola recitační soutěže do Frýdku–Místku. Naši mladí sportovci se utkali  

s ostatními na turnaji ve florbalu v Třanovicích. K tomuto měsíci patří také dětský karneval 

pořádaný SRPŠ, na kterém se i letos děti náležitě vydováděly. 

V březnu jsme se mj. zaměřili na zdravé stravování. Čekal nás celoškolní projekt Zdravá strava, 

ve kterém žáci utvořili smíšené skupinky napříč třídami a seznamovali se s tématy týkajícími 

se zdravých potravin, stravování, plýtvání jídlem apod. Jednotlivé skupinky také přichystaly 

raut, na kterém nabídly k ochutnání netradiční zdravá a velmi chutná jídla i nápoje. Další 

soutěž, tentokrát pěvecká, nás čekala opět v DDM Třinec. Jednalo se o soutěž lidových písní 

ve slezském nářečí – Zpěváček. I zde jsme zaznamenali úspěch – 1. místo v I. ktg. Laura 

Sokolíková, 3. místo v I. ktg. Martina Czerniková, 2. místo v III. ktg. Ema Vavříčková. Laura 

Sokolíková a Ema Vavříčková zároveň postoupily do Regionálního kola ve Frýdku–Místku,  

kde se mohly těšit na zpívání s cimbálovou muzikou. 

 Tolik dalších akcí jsme měli ještě v plánu – turnaj škol MOPS ve vybíjené, eko-projekt Tonda 

obal, Den Země s rodilým mluvčím, Oblastní kolo recitační soutěže, Regionální kolo soutěže 

Zpěváček, sázení stromků s myslivci, minivolejbal v Hnojníku, Cestovadélko, pálení čarodějnic, 

školní výlet do Štramberka, další lekce plavání… V úterý 10. března ale vyšlo nařízení  

o uzavření všech škol z důvodu šířící se pandemie koronaviru a všechny naše plány i výuka 

vzaly za své. Ze dne na den se změnilo tolik věcí. Protože nikdo nevěděl, jak dlouho karanténa 

potrvá, bylo nutné vzít věci do svých rukou a naplánovat výuku tak, aby ji zvládly děti doma  

se svými rodiči a pod vedením paní učitelek na dálku. To, čemu bychom ještě nedávno nevěřili, 

že dokážeme, se brzy stalo skutečností. Paní učitelky posílaly odkazy na nové učivo, zadávaly 

přes internet úkoly a procvičování, děti doma pracovaly a posílaly nafocené práce  

zpět, aby je mohly paní učitelky zkontrolovat. Časem jsme se naučili zvládnout i videovýuku.  

Ne všechny děti měly doma podmínky k práci s počítačem, ale i tento problém jsme vyřešili, 

když jsme dali možnost rodičům zapůjčit si domů notebooky ze školy. Celkem jsme takto 
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pracovali více než 2 měsíce, než přišlo z ministerstva školství nové nařízení o uvolňování 

karantény a možnosti omezeného vzdělávání opět ve škole. Někteří rodiče tuto možnost 

uvítali a 25. května mnozí žáci opět zasedli v lavicích. Výuka však byla uvolněnější, opakovali 

jsme učivo probrané doma, vysvětlovali to, čemu jsme zcela neporozuměli, a hodně času jsme 

trávili venku, pokud počasí dovolilo. Žáci, kteří zůstali doma, nebyli ochuzeni,  

neboť videovýuka s nimi pokračovala i nadále.  

Skončil školní rok, který byl opravdu netradiční. Něco nám vzal, ale mnohem  

víc nám toho dal. Mohli jsme si především uvědomit, jak moc nám záleží na vzájemném 

setkávání a dobrých společných vztazích, na zdraví svém i ostatních, volném pohybu.  

A také dnes už víme, že je nesmysl si říkat: Tohle já nikdy nezvládnu. Není to pravda. Dokážeme 

věci, které bychom dříve o sobě nikdy neřekli. Jsme rádi, že to stejně cítí i naši žáci... 

„Koronavirus mi dal více času s rodinou. Nevzal mi nic. Jsem spokojená.“ (Miriam) „Zvyknout  

si na karanténu bylo zpočátku těžké. Nemohla jsem se vidět s rodinou, kamarády ani s paní 

učitelkou. Nakonec jsem ale zjistila, že už se umím učit samostatně. Maminka nechodila  

do práce, a tak jsme mohly být celou tu dobu spolu.“ (Nela) „Tahle doba mi možná víc dala, 

než vzala. Byla to nejdelší doba, kdy jsem nemusela chodit do školy. Spoustu času jsem trávila 

venku s mým pejskem Rexem. Největší radost jsem měla, že jsme byli všichni spolu doma. 

Naopak se mi nelíbilo, že jsem se nemohla setkávat s rodinou a přáteli. Taky jsem moc nechtěla 

chodit ven, rouška není můj kamarád.“ (Stela) “Nástup do 5. třídy byl skvělý. A o škole v přírodě 

ani nemluvím, to byl prostě nejlepší zážitek z celé páté třídy. Pak samozřejmě benefiční koncert, 

týden s rodilým mluvčím nebo třeba konec roku 2019. Dokud nepřišel rok 2020, bylo to všechno 

super. Školní rok 2019 mi dal skvělou novou paní učitelku, nové zážitky nebo třeba nové 

znalosti. A nic moc mi nevzal, ovšem na rok 2020 jsem se těšila úplně nejvíc...  

A to především na konec školního roku: výlet do Prahy, Radovánky, Poupátko, školní výlet  

a plno dalších akcí a zážitků. Bohužel jsem se těšila zbytečně! Dalo  

by se říct, že pět let jsem se těšila na to, až si tu pátou třídu pořádně užiju, ale moc to tak není. 

No nevadí. Na druhou stranu jsem získala nové znalosti. A to hlavně počítačové. Kdybych měla 

tento školní rok známkovat, tak mu dám nejspíš 2- až 3. Ale i tak tu byly věci,  

za které jsem moc ráda.” (Ema) 

Mgr. Lenka Drabinová 

Učení na dálku přineslo také mnoho nových netradičních způsobů, jak mohli žáci i učitelé 

prezentovat svou tvořivost – díky ochotě podělit se o své zážitky z těchto chvil, ať už formou 

dopisů, fotografií či audio nebo video nahrávek, vznikl jedinečný soubor vzpomínek v podobě 

fotogalerií žáků, se kterými se můžete seznámit na našem webu. Velmi si cením přístupu 

učitelů k nové formě vyučování, díky jejich pružnosti učit se novým věcem a reagovat  
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na potřeby svých žáků za aktivní spolupráce žáků a rodičů, kteří nám byli obrovskou oporou, 

jsme školní rok 2019/2020 zvládli bez větších problémů. Interakce probíhala formou digitální 

výuky prostřednictvím e-mailové komunikace, sdílených dokumentů Google či pomocí 

videoschůzek Hangouts Meet. Výsledkem našeho společného snažení bylo stoprocentní 

zapojení žáků a zvládnutí učiva bez větších omezení. Všem je jasné, že známky na vysvědčení 

jsou v některých případech spíše oceněním snahy žáků a práce rodičů než objektivním 

hodnocením a že se tak na začátku příštího školního roku budeme ve vyšší míře a v delším 

časovém období muset věnovat opakování učiva z předchozího ročníku, abychom eliminovali 

skluz ve znalostech a pomohli žákům s adaptací na běžné školní podmínky a návyky. Věřme 

však, že nový školní rok bude znamenat návrat k tradiční výuce se současným využitím dobrých 

zkušeností vycházejících z výuky distanční – více vnímat individualitu žáků a posilovat  

jejich silné stránky jsme si stanovili jako jeho hlavní cíle. Učení na dálku totiž paradoxně posílilo 

vztahy mezi učiteli a žáky a přiblížilo tak jejich komunikaci a spolupráci, stejně jako odhalilo, 

jak je důležité být blízko dětem a objevovat jejich často skryté talenty. 

   

  

Mgr. Dagmar Machálková 
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2. Organizace školního roku 

2.1 Školní rok 2019/2020 v číslech 

 

Ve školním roce 2019/2020 bylo ke dni 30. 9. 2019 ZŠ zapsáno 68 žáků (1. ročník 12, 2. ročník 

14, 3. ročník 19, 4. ročník 12, 5. ročník 11) a k 18. 11. 2019 69 žáků (do IV. ročníku přestoupila 

1 žákyně), MŠ 41 dětí ve dvou třídách (I. třída 23, II. třída 18) a ŠD 56 žáků ve dvou odděleních 

(I. oddělení 27, II. oddělení 29). O chod školy se staralo 23 zaměstnanců, z toho  

15 pedagogických (6 učitelů ZŠ, 4 učitelé MŠ, 2 vychovatelky, z nichž 1 pracovala současně 

jako asistentka pedagoga, 2 další asistentky pedagoga, z toho 1 v MŠ; od 1. 2. 2020 pak přibyla 

další asistentka pedagoga jako personální podpůrné opatření v ZŠ) a 8 správních (1 školnice 

ZŠ, 2 uklízečky MŠ se současným úvazkem jako pracovnice provozu školní jídelny, 2 kuchařky  

a 1 zaměstnankyně pracující jako vedoucí školní jídelny a současně jako  hospodářky školy; 

v rámci projektu „Šablony II“ byla zaměstnána jako školní asistentka další zaměstnankyně 

s úvazkem v ZŠ i MŠ; od 1. 6. 2020 zahájila své působení jako interní zaměstnankyně hlavní 

účetní dosud pracující externě). Podrobnosti přináší kapitola 2.9. 

V základní škole se v tomto školním roce žáci vyučovali v 5 třídách s 5 ročníky, a to díky 

zřizovatelem schválení výjimce z nejnižšího počtu žáků. Žáci 1.-5. ročníku se vzdělávali podle 

ŠVP "Buďme na sebe hodní". Ve škole působilo 6 učitelů včetně ředitelky, 4 asistentky 

pedagoga a 1 školní asistentka.  

Výuka probíhala v 5 kmenových třídách. Pravidelně byla využívána rovněž nově vybudovaná 

multimediální učebna (počítačová a jazyková učebna) s 16 stolními počítači HP k výuce 

informatiky i posílení ICT gramotnosti v rámci ostatních předmětů. Všechny prostory školy 

 jsou pokryty bezdrátovým internetovým připojením. Ve všech třídách je při výuce možno 

využívat interaktivní tabule, interaktivní digitální obrazovka je k dispozici také v multimediální 

učebně. Pedagogové mohou využívat pro výuku také 3 mobilní počítačové učebny – jednu  

s 10 yogabooky, druhou s 16 notebooky a třetí s 5 tablety. Tělesná výchova se vyučuje 

v tělocvičně a na obecním multifunkčním hřišti, dále v pronajatých prostorách – plaveckém 

bazénu (Třinec nebo Český Těšín), 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 9 žáků se SVP s podpůrnými 

opatřeními 2. stupně (5) a 3. stupně (4), z toho: 7 s individuálním vzdělávacím programem 

(IVP), 4 vyžadující péči asistenta pedagoga, 4 žákům 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. Provozní doba obou tříd 

MŠ byla od začátku školního roku rozšířena ve srovnání s předchozími lety celkem o 1 hodinu 

na dobu od 6:00 do 16:00 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 6:15 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 MŠv prostorách odloučeného pracoviště. V ŠJ pracují 2 kuchařky a 1 vedoucí školní jídelny.  

K 30. 10. 2019 bylo na školní stravování zapsáno 41 dětí z MŠ a 65 žáků ZŠ. 

Kolektiv učitelů v MŠ opustila na začátku školního roku asistentka pedagoga Bc. Irena Machů, 

na její místo nastoupila Lucie Kubaczková, DiS., která již dříve v naší organizaci pracovala.  

Dlouholetá zaměstnankyně MŠ Danuše Herecová odešla k 8. 1. 2020 do starobního důchodu, 

na její pracovní pozici učitelky MŠ ji vystřídala Bc. Ludmila Schlesingerová, která dosud 

působila ve škole jako školní asistentka. Na začátku roku 2020 byly přijaty 2 nové 

zaměstnankyně, a to Bc. Veronika Sierotová jako školní asistentka (úvazek v MŠ i ZŠ) a Kristýna 

Arpášová jako asistentka pedagoga do ZŠ.  

Pro vzdělávací i zájmovou činnost jsme využívali školní zahradu revitalizovanou v rámci 

projektu Rozkvetlá škola, kromě přímé výuky (v praktických činnostech) také v rámci 

volnočasových aktivit ve školní družině či v rámci zájmových kroužků. Škola byla úspěšná  

při podání žádosti v rámci výzvy NPŽP 7/2019 Přírodní zahrady – Vybudování a úpravy 

venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ a organizací působících v oblasti EVVO, a tak v příštím 

školním roce budeme pokračovat v revitalizaci zahrady, která se tak promění promění 

v přírodní park s interaktivními prvky (více na webové stránce projektu Rozkvetlá škola). 

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
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/rozkvetla-skola
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Velkým zásahem do života školy byla krizová opatření Ministerstva zdravotnictví  

ze dne 10. 3. 2020 a s ní související zákaz přítomnosti žáků ve školách, která omezila výuku  

i výše zmíněnou zájmovou činnost, stejně jako organizaci školních i mimoškolních akcí (více 

v kapitole 2.25 Nepovinné předměty, zájmová činnost).  

 

2.2 Projekty, dotace a granty 

 

 Projekty, do kterých je škola zapojena:     

                                              

„Aktivní škola“                                                                 „Ovoce a zelenina do škol“                                                                                                                                                                               

                                          

 

„Celé Česko čte dětem“ 

 

 

 

                                         

                                       „Sportuj ve škole"                                                                 

 

 

 

„Místní akční plán v ORP Třinec“                                    

 
                   

 

https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/aktivni-skola
https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx
http://celeceskoctedetem.cz/
https://www.sportujveskole.cz/
http://map.trinecko.cz/
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Autorské školní projekty:                                                  

„Děti zvířátkům"           

„Putování s Pepíkem"                                                         

„Rozkvetlá škola“ 

„Rozvíjej se, poupátko“                                                         

 „Zdravá škola" 

„Zpívající školička" 

 

Dotace a granty: 

„ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018“ 

 

 

 

 

 

 

ŠABLONY III STŘÍTEŽ 2020_2021“ 

 

„Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020" 

(podpora projektu Rozvíjej se, poupátko) 

 
 

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/vzdelavame-se-spolu-navzajem
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/sablony-iii-stritez-2020_2021
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-program-podpory-aktivit-v-oblasti-kultury-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-98887/
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„NPŽP 7/2019 Přírodní zahrady – Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ 

a organizací působících v oblasti EVVO“ 

(podpora projektu Rozkvetlá škola) 

 

Podrobné informace o školních projektech najdete na webu školy na stránce 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. 2005 

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.mzp.cz/cz/npzp_072019_prirodni_zahrady
https://www.mzp.cz/cz/npzp_072019_prirodni_zahrady
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 2019/2020 

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: 41 

4. Žáci  6 - 15 let: 69 – 1. roč./12, 2. roč./14, 3. roč./19, 4. roč./13, 5. roč./11 

5. Žáci ŠD (aktuální stav): 56 

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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zaměstnanci 

2.8  Základní údaje o školském zařízení a organizačních součástech  

 ve školním roce 2019/2020 

 

 

*Zřizovatelem schválena výjimka z nejnižšího počtu žáků 

2.9  Zaměstnanci školy 

Organizační řád od 1. 9. 2020 

 
 
 
 
 

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

Střední management – na 1. stupni řízení (2, z toho 1 pedagogický, 1 správní) 

Stav  

k 30. 9. 2019 

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 69 13,8* 6 9/7/4/1 

ŠD 2 56 28 1,397 8/7/3/1 

MŠ 2 41 20,5 4 1/1/1/- 

ŠJ jídelna  

vývařovna 

výdejna 

65 žáků ZŠ 

41 dětí MŠ 

14 zaměstnanců 

  6 cizích strávníků 

--- --- --- 

ředitelka 

hospodářka 
/pokladní 

školnice ZŠ 
školní asistentka ZŠ, MŠ 

3. stupeň řízení 

pedagogové MŠ 
uklízečky MŠ 

vedoucí učitelka 
MŠ 

vedoucí  
školní jídelny 

 

1. stupeň řízení 

hlavní kuchařka 
pomocná kuchařka 

pracovnice provozu ŠJ 

hlavní účetní 
 

pedagogové ZŠ 
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vedoucí učitelka MŠ řídí pedagogy MŠ, uklízečky (1x1,0 úv.) 
vedoucí školní jídelny (1x0,6 úv.+H/P) 
 

Zaměstnanci (22, z toho 15 pedagogických, 7 nepedagogických) 
pedagogové MŠ – 4 učitelé MŠ (4x1,0 úv.), 1 asistent pedagoga (1x0,5 úv.) 
pedagogové ZŠ – 5 učitelů ZŠ (5x1,0 úv.), 3 asistenti pedagoga (3x0,5 úv.) z toho 1+V, 1+SP), 
2 vychovatelé ŠD (1x0,747, 1x0,65 + AP, dělená směna), 2 speciální pedagogové (1x0,136 úv., 
1x0,5 úv.), z toho 1+U, 1+AP 
hlavní kuchařka (1x1,0 úv.) 
pomocná kuchařka (1x1,0 úv.) 
pracovnice provozu školní jídelny (1x0,1+Ukl. MŠ,1x0,25+uč.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. V MŠ a 0,5 úv. V ZŠ) 
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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 volného 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.  

V rámci prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na výchovu a vzdělávání žáků  

ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační 

dovednosti.  

Minimální preventivní program jsme z velké části plnili 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 vztahy ve třídě i mimo třídu, upevňování třídního kolektivu. Preventivní program 

“Být dobrým kamarádem” určený pro 3. ročník a “Když to ve mně vře” pro 4. a 5. ročník 

realizovala Slezská diakonie Třinec. Oba tyto preventivní programy hodnotili žáci i pedagogové 

kladně, určitě bylo pro většinu žáků přínosné, aby si uvědomili, jak správně naložit s hněvem, 

který se v nás hromadí. 

Další preventivní program “Zdravá výživa napříč školou”, organizovaný pedagogy školy, 

se týkal zdravého životního stylu a prevence poruchy příjmu potravy. Celý program, který měl 

část teoretickou i praktickou, byl určen pro všechny žáky, kteří se sami aktivně podíleli  

na realizaci projektu ve skupinách v rámci tříd. Díky podobným akcím se upevňují kamarádské 

vztahy nejen ve třídě, ale i v rámci celé školy. 

Spolupracujeme s místními spolky zahrádkářů a rybářů. Naše škola se zúčastnila zahrádkářské 

výstavy a výlovu rybníka. 

K upevňování třídního kolektivu a zlepšování vztahů ve třídě přispěly také projekty “Učíme  

se v přírodě” (ozdravný pobyt žáků 3.–5. ročníku financovaný z prostředků MSK) a “Intenzivní 

jazykový kurz s rodilým mluvčím”. 

Současným problémem v oblasti prevence je kyberkriminalita. Pro žáky 5. ročníku  

jsme připravili knihovnickou lekci, která byla zaměřena na bezpečné chování na internetu. 

Připraven byl také preventivní program pro žáky i rodiče “Výhody a nástrahy kyberprostoru 

nejen pro vaše děti”, ten se však z důvodu pandemie Covid-19 již neuskutečnil. Poskytli jsme 
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žákům i rodičům odkazy v oblasti ochrany před kyberšikanou, které upozorňují  

na nebezpečí pro děti mladšího školního věku. Například web “Kraje pro bezpečný internet”. 

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 průběhu roku řešili třídní učitelé s žáky případy nevhodného chování a patologických vztahů 

ve třídě v rámci třídnických hodin. Díky včasnému zásahu pedagogů a konstruktivní 

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

ke zlepšení vztahů. 

Návrat žáků z izolace, způsobené uzavřením škol z důvodu pandemie Covid-19,  

byl pro všechny jiný než návrat po prázdninách. Proto jsme organizovali preventivní aktivity  

v rámci třídnických hodin a vytvořili podmínky pro vzájemné sdílení, co vše v tomto období 

žáci prožívali, a znovuobnovení vztahů jak mezi žáky, tak mezi nimi a pedagogy v souladu 

s metodickým doporučením MŠMT „Adaptace žáků po návratu do školy“. 

2.12 Informační systém 

Základem pro snadný přístup k informacím a komunikaci mezi školou, žáky, zákonnými 

zástupci a veřejností jsou moderní webové stránky školy společně s on-line přístupným 

informačním systémem školy Edookit (elektronické třídní knihy, žákovské knížky, odhlašování 

obědů, komunikace).  

Webové stránky školy www.zsstritez.cz jsou zaměstnanci, 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. 

Školní web a IS Edookit v tomto školním roce bezpochyby přispěly ke kvalitní distanční výuce, 

která byla zahájena 11. 3. 2020. Učitelé ani žáci nebyli na novou situaci připraveni, přesto  

http://www.zsstritez/
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se brzy podařilo zajistit odpovídající podmínky „domácího vzdělávání“ právě díky zkušenosti 

zákonných zástupců s online komunikací, praxi pedagogů s cloudovými službami balíčku 

GSuite a přehlednému nastavení týdenních plánů přístupných z webových stránek tak, aby byli 

žáci schopni sami se v nich orientovat.  

 

2.13 Školská rada 

 

S účinností od 16. 6. 2005 byla zřízena Školská rada při ZŠ a MŠ Střítež, která se ve své činnosti 

řídí ustanovením § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

Školská rada se na svých zasedáních vyjadřuje ke školnímu vzdělávacímu programu  

a k jeho realizaci, stejně jako k dalším skutečnostem vyplývajícím ze školského zákona. 

Schvaluje změny školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, schvaluje 

výroční zprávu o činnosti školy.  

Ve školním roce 2019/2020 pracovala ŠR v tomto složení: 

- Mgr. Adéla Kapitanovová – jmenována 2017 zřizovatelem Obce Střítež 

- Jan Filipczyk – zvolen 2019 v dodatečných volbách za zákonné zástupce 

- Mgr. Yvetta Škutová –  zvolena 2017 za 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                                

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 Prevence sociálně-patologických jevů). 

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 
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školu především materiálně, SRPŠ formou finančních či materiálních darů, ale také pořádáním 

společných akcí i organizováním vlastních aktivit pro děti a veřejnost.  

Ve školním roce 2019/2020 financoval zřizovatel nad rámec provozních prostředků 

rekonstrukci otopného systému v celé hlavní budově školy s výjimkou půdních prostor, šatny 

a sociálních zařízení v ZŠ (tyto prostory byly rekonstruovány včetně otopného systému  

ve školním roce 2018/2019.  

Pro další školní rok 2020/2021 je v přípravné fázi rekonstrukce elektroinstalace (investice 

zřizovatele) a sociálního zařízení v I. třídě MŠ (z ušetřených provozních prostředků školy). 

V jednání se zřizovatelem jsou i další neodkladné investiční potřeby školy, jakými jsou 

rekonstrukce odpadového systému a podlahových krytin. 

 

2.15 Spolupráce s ČMOS 

 

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

 

2.16 Organizace školního roku 2019/2020 

 

Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních 

uměleckých školách a konzervatořích 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, 

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.  

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního 

vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020. 

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 

2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.  

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 
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 Termín Okresy, obvody hl. města Prahy 

3. 2. - 9. 2. 2020 Mladá   Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad 

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

Šumperk, Opava, Jeseník 

10. 2. - 16. 2. 2020 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, 

Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, 

Ostrava-město, Prostějov 

17. 2. - 23. 2. 2020 Praha 1   až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, 

Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná 

24. 2. - 1. 3. 2020 Praha 6   až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův 

Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 

2. 3. - 8. 3. 2020 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-

západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, 

Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 

9. 3. - 15. 3. 2020 Česká   Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, 

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

Hora, Písek, Náchod, Bruntál 

 

Poznámky k tabulce: 

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, 

Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, 

Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-

Zbraslav, Praha-Zličín. 

Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6,  Praha 7,  Praha 8,  Praha 9, Praha 10, Praha 14, 

Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-

Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní 

Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, 

Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-
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Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-

Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 

je 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 středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. 

 

2.17 Plán akcí 2019/2020 
 

ZÁŘÍ 

• Zahájení projektu "Sportuj ve škole" v ŠD 

• Zahájení soutěže ve sběru lesních plodů „Děti zvířátkům“ 

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

• PŘEHAZOVANÁ v Ropici 

• Zahrádkářská výstava (s prezentací prací dětí a žáků ZŠ a MŠ Střítež) 

• Noční stezka pohádkovým lesem 

• Ozdravný pobyt žáků 3. - 5. ročníku "Učíme se v přírodě" 

• Vystoupení pro seniory k "30. výročí Klubu důchodců" 

• Drakiáda v ŠD  

ŘÍJEN 

• Vycházka do přírody, akce s myslivci (u příležitosti Dne stromů, péče o zvěř)  

• Týden knihoven – zapojení dětí do celostátního projektu (akce Knihovny Třinec, 

Střítež) 

• Vítání občánků 

• Setkání s jubilanty" – kulturní vystoupení našich žáků 

• MINIKOPANÁ ve Smilovicích 

• "Vítání občánků" – vystoupení našich žáků 

• Sběr plodů zvířátkům na zimu v ŠD 

• Turistický výšlap ŠD 

LISTOPAD 

• Lampionáda 

• Divadelní představení 
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• Jízda na bílém koni v ŠD 

• Projekt ŠD "Znáš naši sluneční soustavu?" 

PROSINEC 

• Mikulášská besídka 

• Čertovské radovánky 

• Benefiční koncert škol MOPS s účastí soutěžících pěvecké soutěže „Rozvíjej se, 

poupátko“ 

• Vánoční besídky – MŠ, ZŠ 

• Vánoční besídka v ŠD 

• Zdobení lesa zvířátkům, vyhodnocení soutěže "Děti zvířátkům" 

• Adventní koncert v KD Střítež 

LEDEN 

• FLORBAL v Třanovicích 

• Zimní olympiáda v ŠD 

• Kino v ŠD 

• Projektové dny mimo školu ZŠ, MŠ (v 2. pololetí) 

ÚNOR 

• Ples rodičů v KD – Škraboškový 

• Dětský karneval v KD 

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

• Bruslení v Českém Těšíně 

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

• Turistický výšlap v ŠD 

• Divadélko ŠD pro MŠ 

BŘEZEN 

• Den jódu 

• VYBÍJENÁ v Hnojníku 

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

• Čtenářská soutěž o "Nejlepšího čtenáře" třídy a školy 

• Projekt ŠD "Čti a vyprávěj" 

• ŠD na návštěvě v knihovně 

DUBEN 

• Zápis k základnímu vzdělávání 

• Řemeslné dílny s rodiči 
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• Třídní a školní kolo soutěže "Rozvíjej se, poupátko" ve zpěvu populárních písní 

• DĚTI PŘED OPONOU – setkání divadel v Třanovicích 

• Den Země (otvírání školní zahrady) 

• Dopravní výchova v ŠD 

• Turistický výšlap v ŠD 

• Pálení čarodějnic 

• Pálení čarodějnic v ŠD 

KVĚTEN 

• Zápis k předškolnímu vzdělávání  

• Den matek  

• Výtvarná soutěž KRAJINA KOLEM NÁS v Komorní Lhotce 

• Smažíme vaječinu v ŠD 

• Můj domácí mazlíček v ŠD 

• Švihadlový král - akce ŠD pro ZŠ 

• "Rozvíjej se, poupátko" – soutěžní hudební a výtvarný projekt – regionální kola 

Třinecko, Jablunkovsko, Stonávka (přeloženo na listopad) 

• "Rozvíjej se, poupátko" – finále soutěžního hudebního a výtvarného projektu 

(přeloženo na listopad) 

ČERVEN 

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

• Dopravní soutěž „Mladý cyklista“ se zástupci Policie ČR (4. a 5. ročník) 

• Den dětí v ŠD 

• Dětské radovánky  

• Rozloučení s 5. ročníkem 

• Výlet ŠD 

• Loučení u ohýnku v ŠD 

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, spolkem obce. 

Akce červeně vyznačené – akce v rámci projektu „ŠABLONY II STŘÍTEŽ“ (viz stránka projekty). 

https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/vzdelavame-se-spolu-navzajem
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Akce zeleně vyznačené – akce ŠD. 

Tento plán byl představen na začátku školního roku 2019/2020. Z důvodu nepříznivé 

epidemiologické situace a uzavření škol se mnoho akcí plánovaných v 3. a 4. čtvrtletí nemohlo 

uskutečnit – pro ilustraci jsou znázorněny přeškrtnutým písmem. Některé z nich byly 

přeloženy do následujícího školního roku.  

2.18 Projekt "ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018“   

Od minulého školního roku 2018/2019 byla 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 byly realizovány v období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020.  

Do projektu byli zapojeni všichni pedagogičtí zaměstnanci ZŠ, MŠ a ŠD spolu s dětmi, žáky  

a jejich zákonnými zástupci.  
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Přehled šablon 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

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

1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 

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 
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2.V/11 

• Projektový den mimo školu (6 realizovaných projektových dnů) 

1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 

 

2.19 Projekt „ŠABLONY III STŘÍTEŽ 2020_2021“ 

 

 

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

zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ III“ s názvem „ŠABLONY III. STŘÍTEŽ 

2020_2021", reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017541, financovaného z fondů EU  

a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální 

podpora a společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků. 

 

Aktivity budou realizovány v období 1. 8. 2020 – 31. 12. 2021. 

 

Do projektu budou zapojení všichni pedagogičtí zaměstnanci ZŠ a MŠ spolu s dětmi, žáky  

a jejich zákonnými zástupci. Při realizaci projektu zpracovává škola osobní údaje daných 

cílových skupin. 
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Přehled šablon 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

3.II/1 • Školní asistent – personální podpora ZŠ (64 šablon) 

1. 8. 2020 – 31. 12. 2021 
3.II/10 • Klub pro žáky ZŠ (1 realizovaný klub) 

1. 8. 2020 – 31. 12. 2021 
3.II/12 • Projektový den ve výuce (1 realizovaný projektový den) 

1. 8. 2020 – 31. 12. 2021 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

3.I/1 • Školní asistent – personální podpora MŠ (58 šablon) 

1. 8. 2020 – 31. 12. 2021 
3.I/9 • Projektový den ve výuce (1 realizovaný projektový den) 

1. 8. 2020 – 31. 12. 2021 
3.I/10 • Projektový den mimo školu (1 realizovaný projektový den) 

1. 8. 2020 – 31. 12. 2021 
 

2.18 „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 

 
ZŠ a MŠ Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, je zapojena  

do dotačního projektu „Místní akční plán II 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 

https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/mistni-akcni-plan-orp-trinec
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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 (Výjezdní setkání v SPC Kpt. Vajdy zaměřené na práci s dětmi  

s PAS a vadami řeči, Jak správně vychovat dítě – PhDr. Jan Svoboda).  

2.20 Projekt „Rozkvetlá škola“ 

  

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě 

rozhodnutí ministra životního prostředí. 

 

Cíle projektu 

• podpora environmentální výchovy u žáků 

• podpora pěstitelství a rozvoj rukodělných dovedností žáků výchova žáků  

k odpovědnosti za životní prostředí, ve kterém žijí, a to přímým zapojením žáků  

do projektu 

• ochrana životního prostředí 

Hlavní výstupy projektu 

Tvorba venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního environmentálního vzdělávání 

a pěstitelství: 

• okrasná školní zahrada 

• užitková školní zahrada 

• interaktivní školní zahrada 

• koutek pro odpočinek 

• koutek pro pozorování změn v přírodě 

• koutek pro poznávání přírody 

Výstupy projektu budou využívány kromě přímé výuky také v rámci volnočasových aktivit  

ve školní družině či v rámci zájmových kroužků, stejně jako prostřednictvím společných akcí  

s rodiči žáků apod. 
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Časový plán 

I. Etapa – JARO A PODZIM 2017 

• představení projektu žákům a zřizovateli 

• slavnostní 1. výsadba – OKRASNÁ ZAHRADA (motivace + využití připravené půdy  

po hydroizolaci) 

II. Etapa – JARO A PODZIM 2018 

• soutěž jednotlivců – a) návrh interaktivní zahrady (koutek pro výuku, koutek  

pro odpočinek, interaktivní chodníky a herní prvky), b) Prázdninová fotosoutěž 

„Zahrada – ráj pro hry dětí“ 

• soutěž tříd „Sbíráme oblázky na školní zahradu“ 

• 2. výsadba – UŽITKOVÁ ZAHRADA (bylinková zahrádka) 

• tvorba KOUTKU PRO POZNÁVÁNÍ (venkovní interaktivní tabule s vazbou na lokální 

přírodní prvky, např. přehled dřev), INTERAKTIVNÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY A KOUTKU PRO 

ODPOČINEK (přírodní posezení, nášlapný chodník, přírodní stavby, tee-pee), KOUTKU 

PRO POZOROVÁNÍ ZMĚN V PŘÍRODĚ (ptačí krmítko, přírodní koutek pro motýly, 

broukoviště) 

• tvorba štítků k rostlinám s názvy a s QR kódy (projekt žáků 5. ročníku v předmětu IT) 

• slavnostní otevření školní zahrady – prezentace školní zahrady občanům Stříteže  

a významným hostům u příležitosti konání oslav 90. výročí založení školy 

• vyhodnocení soutěží (1. cena – návštěva arboreta či jiné přírodní výstavy) 

• besedy s ekologem, zahradníkem s cílem poučení žáků, jak pečovat o školní zahradu, 

seznámení s možnostmi pozorování změny v přírodě apod. 

• souběžná péče o školní zahradu po jejím vytvoření, rozdělení rolí jednotlivých tříd 

Fotografie z jednotlivých etap projektu najdete na našich webových stránkách  

v záložce FOTOGALERIE: 

• Zakládáme školní zahradu I 

• Zakládáme školní zahradu II 

• Zakládáme školní zahradu III 

• Zakládáme školní zahradu IV 

• Probouzení jara na naší školní zahradě 

• Otvíráme školní zahradu 

• Léto na školní zahradě 

• Probuzení školní zahrady po rekonstrukci, od 29. 3. 2019 

• Podzim na školní zahradě 2019 

• Jaro se probouzí... Umíš pojmenovat ty nenápadné něžné zástupce bylinné říše?  

• Rozkvetlá škola v létě, červen-září 2020 

https://photos.google.com/share/AF1QipM17xClM46e_6rd6BSwL7PEA9ryU2cdIKGcB__0CNKJtOeY0YJ2c-F9bB5D98DM5w?key=dG1wbWI4XzlhaGpyc1pWb3FURXoxQ090cDlRTkpn
https://photos.google.com/share/AF1QipO0yNhV2sKQTJQsFdVPnjvkaE86LZcPdPqtpfXZE6ViUeHHKgEaHbo-o5PoSzDuag?key=UzRpSTUzME9EX0FPY1EtbFZPQ2RLaU1DWU1RM0tn
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipOsZjPX6wMCoxMt5kcVoeI4smhmhT4xpTiHUlyLgdetY134FZdd7PYbOwGBLeTX6Q?key=OUdlcGZSS0hGMUlMR21WVndNRE1PZDBfZjN2SEdB
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipN519Im8-xo15PrbfB2SGtv5W9chYxD_IQlqC3xh0WQuDb5dx5DYLw85rlpF-otog?key=cnRIOC1qd0sxNHA3OFZ4Y2NfNmo1SkZaU1RIN2JB
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMnfVBhoY0gG1BroD0HZwcJw29KzkWigkNJUl5-Y60y10d4PZ0SITsXJnJ1laYO-w?key=bExoWmh4OHVMR0w2VkVwVjYtdG9NRGZjVHV5VVZ3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNfQFLth4R413BU6U-yK2HD4qhG1dIW0RxYjS51rVBwd3YUBTLPZ74OyMYShgCKrw?key=M0dpck9EcWIzMmJuTC1NczFaMmw1a0I5Y3JqUTJB
https://photos.google.com/share/AF1QipORTtfpchdWlT3MrPGJXy77Tvr7ysenkZez9tKs4kH8Qk6Gj2bAbhcYVaS-ifuJgg?key=THBHT3VpWk9ENVdBWjR2Sml4NURpWUcxMjJVdnl3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMAXYkD2yFRKMFvBX_hAbSNArPFjx6_gAp7g2HhTmGPz4bnsjgwwrohfurbiHaSXA?key=UDF1bDc4bXRhbW0xU1Q5WXlkaUhQRFpXWExscWl3
https://photos.app.goo.gl/mYwFHADopgBokhZd9
https://photos.google.com/share/AF1QipMeXQlx5YeDlQr9RWKZrZFmH9MgIMalp9eE46kNTa5LIBF9S_xJRMnxqQ2xfW5Hwg?key=V2piNXdiZ09YRXJTWnR3Y2NqMzlIRUFWVGVOZXhn
https://photos.google.com/share/AF1QipPPYaHB6mmMan7KutxOHv6EZhikC_dJZb2jn4w7ZTaGt_ZLfhSEN1xz_LTaHFVKdw?key=UkdTVkpPdHVpNHZtclNMNXdRNWZYS0hjLVZtdEVB
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V roce 2020 se škole podařilo získat finanční prostředky pro podporu tohoto projektu v rámci 

výzvy NPŽP 7/2019 Přírodní zahrady – Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků 

ZŠ a SŠ a organizací působících v oblasti EVVO – na pořízení, dopravu a instalaci vybraných 

prvků (broukoviště, alpinum, geoexpozice, expozice léčivých a aromatických bylin, pocitový 

chodník, balanční chodník, ohniště, hmyzí hotel, vrbové iglú, vrbové bludiště), úpravu terénu, 

rekonstrukci záhonů, rekonstrukci plochy kolem plotu, propojení staveb bludištěm, školení 

pedagogů, akce se zapojením zákonných zástupců a veřejnosti (podrobnosti viz dokumentace 

projektu - k nahlédnutí u ředitelky školy) 

 
Projekt Rozkvetlá škola ZŠ Střítež 

https://www.mzp.cz/cz/npzp_072019_prirodni_zahrady
https://www.mzp.cz/cz/npzp_072019_prirodni_zahrady
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Projekt Rozkvetlá škola MŠ Střítež 

  

2.21 Přehled tříd a žáků 

 

Na začátku školního roku přišlo 12 žáků do 1. ročníku, na konci školního roku odešlo                          

z 5. ročníku 11 žáků na 2. stupeň ZŠ.  

K 4. 11. 2019 přestoupila z jiné školy 1 žákyně do 4. ročníku.  

Celkem žáků ZŠ k 30. 9. 2019: 68, k 4. 11. 69, z toho: 27 chlapců a 42 dívek, z toho 9 žáků  

se SVP, z toho 7 s IVP, 5 s AP, 4 s PSPP, 1 s PI. 

 

Třída Ročník Třídn Celkem žáků Dívek Chlapců 

I. třída 1. ročník Mgr. Eva Machová 12 8 4 

II. třída 2. ročník Mgr. Olga Landecká 14 8 6 

III. třída 3. ročník Mgr. Lenka Drabinová 19 12 7 

VI. třída 4. ročník Mgr. Yvetta Škutová 13 8 5 

V. třída 5. ročník Mgr. Petra Lysková 11 6 5 
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2.22 Školní vzdělávací program 

 

Od roku 2008 se v naší škole začalo vyučovat podle 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 vychází od školního roku 2016/2017 hlavní charakteristika 

ŠVP v návaznosti na novelu vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných (Vyhláška č. 27/2016 Sb.) z těchto priorit: 

- vytvářet a udržovat zdravé klima školy se zaměřením na celkové kulturní prostředí školy  

a na systém mezilidských vztahů, který je dán jak vztahy mezi učiteli a žáky,  

tak i vztahy mezi učiteli samotnými, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy,  

mezi učiteli a zákonnými zástupci, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem  

a také vztahy mezi žáky samotnými; 

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

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

K 1. 9. 2017 byla v Dodatku č. 2 aktualizována a rozšířena vzdělávací oblast Člověk a jeho zdraví 

o konkretizaci výuky plavání v jednotlivých ročnících včetně očekávaných výstupů  

pro 1. i 2. období. 

2.23 Učební plán  

 

 

2.24 Rozvrh hodin 

 

2019/20 EM  19 

 

1. 

OL  21 

 

2. 

LD  22 

 

3. 

YŠ  22 

 

4. 

PL  22 

 

5. 

DM  9 

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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       E     4 

       O    5 

Po   L    4 

       Y    4 

       P    4 

       D    2   

E    ČJ O    ČJ P   AJ Y    Čt/Ps D   HV Dohled 

 

     OL 

     YŠ 

J:  YŠ 

E    M O    M L    ČJ D    AJ P    M 

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

E    Prv O    TV L    Prv Y    ČJ P    Vl 

 O    LV L    TV Y    PČ O    LV 

E PSPP 

       E    3 

       O   3 

Út   L    5 

       Y    5 

       P    4 

       D    3  

D    HV D    HV L    M Y    M P    ČJ  

 

     LD 

     YŠ 

J:  LD 

E     ČJ     Y     MG L    ČJ D    AJ P    M 

E    TV O    ČJ L    Čt/Ps Y    Vl P    Př 

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

 O    Prv L    HV Y    ČJ D    TV 

E PSPP 

       E     4 

       O    4 

St    L    4 

       Y    4 

       P    5 

       D    2   

E    ČJ O    ČJ P   AJ Y    ČJ D    IT  

 

     PL 

     EM 

J:   PL 

E    M O    M L    M Y    MG P    M 

E    ČJ O    Sl L    ČJ Y    Čt/Ps P    AJ 

E    Prv O    TV L    Prv Y    Př P    Sl 

  L    TV D    HV P    Vl 

 

       E    4 

       O   4 

Čt   L    4 

       Y    5 

       P    4 

       D   2   

E    ČJ O    ČJ P   AJ D    AJ Y    MG  

 

     EM 

     PL 

J:  EM 

E    M O    M L    ČJ Y    M P    AJ 

E    ČJ O    Čt/Ps L    MG Y    Př P    ČJ 

E    TV O    Prv L    Prv Y    Vl P    Čt/Ps 

Y    ČJ  L    LV Y    Sl D    TV 

E PSPP 

       E    4 

       O   5 

Pá   L    5 

       Y    4 

       P    5 

       D   0   

E    M O    M L    M Y    M P    ČJ  

 

     LD 

     OL 

J:   OL 

E    Prv O    ČJ L    ČJ Y    VV P    M 

E    VV O    PČ L    Čt/Ps Y    VV P    VV 

E    PČ O    VV L    VV Y    TV P    VV 

  L    PČ O    LV P    PČ 

 

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

 

Použité zkratky:  

 

ČJ  Český jazyk 

Čt Čtení  

Ps Psaní  
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2.25 Nepovinné předměty, zájmová činnost  

PONDĚLÍ 

Dramatický kroužek  • každý týden (12:50 – 13:50) 

• všechny ročníky 

• uč. Drabinová 

Klub logického myšlení a deskových 

her I 

• každý týden (14:00 - 15:30) 

• ŠD 

• uč. Lysková 

ÚTERÝ 

Náboženství evangelické 

nepovinný předmět 

• každý týden (12:50 – 13:35) 

• všechny ročníky 

• f. Firla 

Náboženství katolické • každý týden (12:50 – 13:30) 

• všechny ročníky 

• f. Plachta 

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

• ŠD 

• vych. Beková 

LV Literární výchova 

AJ  Anglický jazyk 

M   Matematika  

G Geometrie  

Inf  Informatika  

Prv  Prvouka  

Př  Přírodověda  

Vl  Vlastivěda  

HV  Hudební výchova 

VV  Výtvarná výchova 

TV  Tělesná výchova 

PČ  Praktické činnosti 
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STŘEDA 

Pohybové hry • každý týden (12:45 – 13:45) 

• 4. a 5. ročník 

• uč. Landecká 

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

• ŠD 

• vych. Beková 

ČTVRTEK 

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

• 2. ročník 

• uč. Lysková 

Dovedné ruce • každý týden (12:50 – 13:50) 

• 3. - 5. ročník 

• uč. Škutová 

Keramika • lichý týden (13:00–15:00) 

• 1. a 2. ročník 

• řed. Machálková 

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

• všechny ročníky 

• p. Galandžárová, p. Prágr 

PÁTEK 

Klub logického myšlení a deskových 

her I 

• každý týden (13:00 - 14:30) 

• ŠD 

• AP Kubaczková 
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2.26 Přehled výsledků vzdělávání žáků  

  
Přehled prospěchu 

Ročník Počet žáků                        

ve třídě 

Prospělo                                       

s vyznamenáním 

Neprospělo Chování 

     

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

1.  12 12 100,000 0 0 0 0 

2.  14 14 100,000 0 0 0 0 

3.  19 19 100,000 0 0 0 0 

4.  13 12 92,308 0 0 0 0 

5.  11 7 63,636 0 0 0 0 

 

Přehled docházky 

Ročník Počet 

žáků 

Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

1. pololetí 2. pololetí Průměr 

na žáka                       

1. pololetí 2. pololetí Průměr 

na žáka                       

1.  12 299 324 51,917 0 0 --- 

2.  14 271 238 36,357 0 0 --- 

3.  19 525 443 50,947 0 0 --- 

4.  13 382 465 65,154 0 0 --- 

5.  11 284 256 49,090 0 0 --- 

 

Přehled výchovných opatření 

Ročník Počet 

žáků 

Pochvaly Další výchovná opatření 

1. pol. 2. pol. P 

celkem                       

1. pololetí 2. pololetí DVO 

celkem                       

1.  12 12 PTU 12 PTU 24 --- --- 0 

2.  14 2 PTU 14 PTU 16 --- --- 0 

3.  19 5 PTU 16 PTU 21 --- --- 0 

4.  13 5 PTU 13 PTU 18 --- --- 0 

5.  11 0 PTU 1 PŘŠ + 2 PTU 3 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 
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2.27 Zápis 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.  

Vzhledem k OPATŘENÍ vydanému Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy K ZÁPISŮM  

DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 reagujícím na mimořádné opatření vlády k ochraně obyvatelstva v 

souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhl zápis k ZV v dubnu, ale bez osobní přítomnosti 

dětí ve škole.  

Byla prodlužena doba pro příjem žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání, a to na dobu  

od 1. 4. do 10. 4. 2020 (nikoliv pouze dříve avizovaný termín 2. 4. 2020).  

V praxi to znamenalo, že ve škole proběhla pouze formální část zápisu, a to formou podání 

žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad povinné školní docházky a dalších 

náležitostí, přičemž formy podání žádosti podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  

ve znění pozdějších předpisů, je možné podání byly stanoveny takto: 

1. do datové schránky školy – ID datové schránky heuue3d, 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, 

3. poštou, 

4. osobní podání: od 1. 4. do 10. 4. 2020 po telefonické domluvě předem v době od 8:00 

do 12:00 hod.).  

Velkou pomocí a zjednodušením administrace pro zákonné zástupce i školu byla nově 

vytvořená online  PŘIHLÁŠKA k ZV v IS Edookit 

.  

 Jako náhradu za neuskutečněnou netradiční formu zápisu, kdy průvodci zápisem byli žáci 

školy v rolích pohádkových postav, jsme po ukončení mimořádných opatření plánovali 

uspořádat setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, 

vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Pro přetrvávající 

nepříznivou epidemiologickou situaci byla však akce přesunuta až na začátek nového školního 

roku jako „pohádkové uvítání nových prvňáčků“ staršími spolužáky.  

https://zsstritezuct.edookit.net/application/
https://zsstritezuct.edookit.net/application/
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Ve školním roce 2019/2020 se k zápisu k ZV pro školní rok 2020/2021 dostavilo celkem 19 dětí 

narozených v září až prosinci roku 2013, dále pak v lednu až srpnu roku 2014, z toho v termínu 

zápisu 18 dětí a dodatečně v srpnu 1 dítě. Z celkového počtu 19 uchazečů bylo 3 dětem vydáno 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. K ZV tak ve školním roce 2020/2021 nastoupí 

do 1. ročníku 16 žáků.  

 

2.28 Další vzdělávání zaměstnanců 

 

Systém vzdělávání zaměstnanců zahrnuje jak vzdělávání pedagogických pracovníků,  

tak nepedagogických zaměstnanců základní školy: 

- další vzdělávání formou samostudia (rozsah a termíny volna určeného  

k samostudiu jsou stanoveny v průběhu školního roku v souladu s požadavky  

na provoz školy) 

- průběžné vzdělávání – jedná se o obsah vzdělávání směřující k prohlubování kvalifikace 

(účast na školení, semináři aj. v minimálním rozsahu 4 vyučovacích hodin) a rozšíření 

kvalifikace (kvalifikační či rozšiřující studium).  

Základním parametrem pro výběr konkrétní formy nebo druhu vzdělávání jsou skutečné 

potřeby školy ovlivněné výší rozpočtovaných finančních prostředků. Zaměstnanci školy, 

především pedagogičtí pracovníci, ve velké míře využívají nabídky bezplatných školení 

pořádaných v rámci dotačních programů financovaných z fondů EU. V tomto školním roce  

to byla také široká nabídka webinářů, které z pochopitelných důvodů nemožnosti jejich 

realizace nahradily klasická školení. Velmi jsme tuto možnost uvítali a zaměstnanci rozšiřovali 

své znalosti online. Pro ilustraci v tabulce uvádíme i neuskutečněná školení, odložených  

na dobu neurčitou, jejich reorganizace je závislá na vývoji epidemiologické situace v příštím 

školním roce.  

Následující tabulka poskytuje přehled vzdělávání zaměstnanců ve školním roce 2019/2020.  

 

Vysvětlivky:  

Pd – pedagogičtí zaměstnanci, nPd – nepedagogičtí zaměstnanci, Z – Pd i nPd, RS – rozšiřující studium,  

KS – kvalifikační studium, SkVSČ – studium k výkonu specializačních činností, OŠ – ostatní školení) 

 

Datum Popis  Účastník Typ 

27.08.2019 Školení BOZP zaměstnanci ZŠ a MŠ OŠ 
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04.11.2019 Příprava občanů k ochraně státu Machálková, Machová, 

Sabelová 

OŠ 

26.11.2019 Výjezdní setkání v SPC Kpt. Vajdy 

zaměřené na práci s dětmi s PAS a 

vadami řeči. 

Sabelová, Schlesingerová RS 

16.01.2020 Environmentální vzdělávání v 

prostředí zoologické zahrady 

Sabelová, Ježovičová RS 

06.02.2020 Přímá odpovědnost starosty, účetní a 

dalších osob za řízení a kontrolu 

výdajů obcí, měst a příspěvkových 

organizací 

Machálková RS 

18.02.2020 Metodické setkání k novele vyhlášky 

27/2016 Sb. 

Sierotová RS 

27.02.2020 Hygienické minimum Wagnerová, Siwá, Šatná, 

Ščerbová 

OŠ 

02.03.2020 Jak správně vychovat dítě – PhDr. Jan 

Svoboda 

Sabelová, Ježovičová, 

Schlesingerová 

RS 

03.03.2020 Seminář ředitelů škol a školských 

zařízení 

Machálková RS 

16.03.2020 Pracovněprávní otázky a legislativní 

novinky s dopadem na školství 

Machálková RS 

20.03.2020 

21.03.2020 

Vzdělání pro budoucnost 2020 Machálková 

Škutová 

RS 

23.03.2020 

08.09.2020  

Řízení mateřské školy a požadavky na 

vedoucí pracovníky MŠ 

Sabelová RS 

30.03.2020 Metody a postupy práce s žáky se SVP 

v ZŠ prakticky. 

Poloková 

Beková 

RS 
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22.05.2020 

05.09.2020  

Konference pro pedagogické 

pracovníky mateřských škol „Dítě 

současnosti versus předškolní 

vzdělávání“ 

Sabelová RS 

01.04.2020 WEBINÁŘ robotiky pro MŠ a ZŠ pd ZŠ a MŠ RS 

14.04.2020 Aktuální problémy (nejen) školské 

legislativy 

WEBINÁŘ 

všichni zaměstnanci RS 

14.04.2020 Infekční a parazitární onemocnění u 

dětí předškolního věku  

WEBINÁŘ 

Zuzana Sabelová, 

Karolína Ježovičová, 

Šárka Folvarčná, Ludmila 

Schlesingerová 

RS 

15.04.2020 Jak pracovat s metodikou dopravní 

výchovy pro družiny a jiná mimoškolní 

zařízení 

Beková, Wojnarová RS 

16.04.2020 Tisková konference k rozvolňování 

škol 

zaměstnanci OŠ 

17.04.2020 Mimořádný WEBINÁŘ zaměřený na 

správní řízení ZŠ s ohledem na změny 

v letošním školním roce (přijímání, 

odklady, zápisy…) 

Machálková RS 

21.04.2020 Informační seminář „Šablony III pro 

ZŠ“ 

Machálková RS 

28.04.2020 Žák se SVP na základní škole  

WEBINÁŘ 

Janina Poloková RS 

05.05.2020 Online výuka Studvisor 

WEBINÁŘ 

Pd ZŠ RS 

14.05.2020 Financování regionálního školství 

WEBINÁŘ 

Machálková RS 

21.05.2020 Kybernetická bezpečnost Landecká, Machálková RS 
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WEBINÁŘ 

21.05.2020 WEBINÁŘ k aktuálním legislativním 

a organizačním problémům v 

regionálním školství 

Machálková RS 

02.06.2020 Hygiena a stravování v MŠ 

WEBINÁŘ 

Kacířová, Sabelová OŠ 

02.06.2020 Obec jako zřizovatel školy: aktuální 

výzvy a problémy 

WEBINÁŘ 

Machálková RS 

 

2.29 Vybráno ze školních aktivit pohledem do fotogalerie 2019/2020 (seřazeno sestupně, 

odkázáno na fotogalerie) 

 

Rozloučení se školním rokem 2019/20, 26. 6. 2020 

Třídy a zaměstnanci 2020/2021 

Rozkvetlá škola v létě, červen-září 2020 

Pasování předškoláků na školáky, 18. 6. 2020 

Renovace starých židlí, 17. 6. - 25. 6. 2020 

Putování světadíly – II. třída MŠ, 5. 6. 2020 

Konečně venku - I. třída MŠ, 4. 6. 2020 

Den dětí - I. třída MŠ, 1. 6. 2020 

Africký den v II. třídě MŠ, 29. 5. 2020 

Loučení s keramikou, 28. 5. 2020 

Superstar v odpolední výuce 1. ročníku, 27. 5. 2020 

Jak čtvrťáci pracují v "koroňáku" 2020 

Jak třeťáci pracují v "koroňáku 2020 

Jak druháci pracují v "koroňáku" 2020 

Jak prvňáci pracují v "koroňáku" 2020 

Jaro se probouzí, 12. 3.–14. 3. 2020, Střítež 

Jak páťáci pracují v "koroňáku 2020 

Pěvecká soutěž Zpěváček, 9. 3. 2020 DDM Třinec 

Projekt napříč školou "Zdravá strava", 6. 3. 2020 

Turnaj ve florbalu v Třanovicích, 21 2. 2020 

Únor ve škole, 20. 2. 2020 

https://photos.app.goo.gl/9gwKXKhMpQytGvnr9
https://photos.app.goo.gl/9gwKXKhMpQytGvnr9
https://photos.app.goo.gl/V32wxJq5yzYH92Az8
https://photos.app.goo.gl/V32wxJq5yzYH92Az8
https://photos.app.goo.gl/aXRUx2QwJYvnZ75W9
https://photos.app.goo.gl/aXRUx2QwJYvnZ75W9
https://photos.app.goo.gl/BrPH5iSTosK3u1SS9
https://photos.app.goo.gl/BrPH5iSTosK3u1SS9
https://photos.app.goo.gl/CsbMhofYG3vjrBni7
https://photos.app.goo.gl/CsbMhofYG3vjrBni7
https://photos.app.goo.gl/qtaahZG7ee9fCgpx6
https://photos.app.goo.gl/qtaahZG7ee9fCgpx6
https://photos.app.goo.gl/MH3e6KYxZjzVhNKM6
https://photos.app.goo.gl/MH3e6KYxZjzVhNKM6
https://photos.app.goo.gl/F1pgvw5M3jmfNBoi6
https://photos.app.goo.gl/F1pgvw5M3jmfNBoi6
https://photos.app.goo.gl/1GN84gSkL29GE3576
https://photos.app.goo.gl/1GN84gSkL29GE3576
https://photos.app.goo.gl/4jW2XEnSbfwWt1rp7
https://photos.app.goo.gl/4jW2XEnSbfwWt1rp7
https://photos.google.com/share/AF1QipMlVWoXG3w8KsC0jRbnxgN0un4lKGG1BiPpzWNpjAUmXxFpfFWxLfoxJjVL0WvmYg?key=YjFldkFHbU1xOXdCVlptRlgzUVNvNzZ2N19yT0NR
https://photos.google.com/share/AF1QipMlVWoXG3w8KsC0jRbnxgN0un4lKGG1BiPpzWNpjAUmXxFpfFWxLfoxJjVL0WvmYg?key=YjFldkFHbU1xOXdCVlptRlgzUVNvNzZ2N19yT0NR
https://photos.google.com/share/AF1QipO6tbARVNXxD4V5gKnOvj00Tx-cxVwsSeQTYrzY9GEDwq2cpg6RSlzF50SuIuHhhA?key=Z2xzdW8xNVBsOTljVzNaYVMyazdWb2Q5VS1nWmNn
https://photos.google.com/share/AF1QipO6tbARVNXxD4V5gKnOvj00Tx-cxVwsSeQTYrzY9GEDwq2cpg6RSlzF50SuIuHhhA?key=Z2xzdW8xNVBsOTljVzNaYVMyazdWb2Q5VS1nWmNn
https://photos.google.com/share/AF1QipOnBsIy-PBfyn9pk9GTz0qj46AueYHYppeG9voPNP2M9eWzCCWzMDOtTRVLopcUTg?key=OEt2dGVCb19ZaExobmdkcVF2TGFQXy1zTmI4aGZn
https://photos.google.com/share/AF1QipOnBsIy-PBfyn9pk9GTz0qj46AueYHYppeG9voPNP2M9eWzCCWzMDOtTRVLopcUTg?key=OEt2dGVCb19ZaExobmdkcVF2TGFQXy1zTmI4aGZn
https://photos.google.com/share/AF1QipMu-wAfxed_I8kgexRktibmK-9_P64ZuVgmsSVfmHb6d3KpqRMhMIjbhGTpXt_2yg?key=WmNESHJYZjA2ZEdPY1RrYk5EdVYxTHZNbVNTQzZB
https://photos.google.com/share/AF1QipMu-wAfxed_I8kgexRktibmK-9_P64ZuVgmsSVfmHb6d3KpqRMhMIjbhGTpXt_2yg?key=WmNESHJYZjA2ZEdPY1RrYk5EdVYxTHZNbVNTQzZB
https://photos.google.com/share/AF1QipPW1BgpKqP6K-Db3PQcvS4Ts1XWfjvd7DKae34kA-rfzvW0nKpqSG4tnHhX5FC4aw?key=VktZR3ZBLWRlVndsNmlUWHl6bGxUTUFqRXhNNG9n
https://photos.google.com/share/AF1QipPW1BgpKqP6K-Db3PQcvS4Ts1XWfjvd7DKae34kA-rfzvW0nKpqSG4tnHhX5FC4aw?key=VktZR3ZBLWRlVndsNmlUWHl6bGxUTUFqRXhNNG9n
https://photos.app.goo.gl/j7fwWx8AFrdCH7b56
https://photos.app.goo.gl/j7fwWx8AFrdCH7b56
https://photos.app.goo.gl/dCX5LoEgKo1KJHcS7
https://photos.app.goo.gl/dCX5LoEgKo1KJHcS7
https://photos.app.goo.gl/aUBrHcihWivmLaAV6
https://photos.app.goo.gl/aUBrHcihWivmLaAV6
https://photos.app.goo.gl/UevbBSZVHvsufzvL8
https://photos.app.goo.gl/UevbBSZVHvsufzvL8
https://photos.google.com/share/AF1QipMho8HGX5yiSiKGLfYvgWfDhEu2yl2UCFUDWRbKN4urnH3i7JMV1Lc7lRQuCExRpA?key=Yy1aaXRQVzc3aDliaUVuQ1hORTNwRUxJSEwwSUJn
https://photos.google.com/share/AF1QipMho8HGX5yiSiKGLfYvgWfDhEu2yl2UCFUDWRbKN4urnH3i7JMV1Lc7lRQuCExRpA?key=Yy1aaXRQVzc3aDliaUVuQ1hORTNwRUxJSEwwSUJn
https://photos.app.goo.gl/ydvsjE5QHzWuKBtg6
https://photos.app.goo.gl/ydvsjE5QHzWuKBtg6
https://photos.app.goo.gl/qDkkA4TVbHvXxAag8
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KARNEVAL – I. třída MŠ, 13. 2. 2020 

KARNEVAL – II. třída MŠ, 10. 2. 2020 

Karneval, 8. 2. 2020 

Školní kolo recitační soutěže, 7. 2. 2020 

Divadelní představení Kvak a Žbluňk – Bajka Český Těšín, MŠ, 5. 2. 2020 

Leden ve školce – I. třída MŠ, 31. 1. 2020 

Hodnocení 1. pololetí 2019/2020, 30. 1. 2020 

Aktivity u páťáků 

Lednové zpívání, 6. 1. 2020 

Konec roku 2019, 19. a 20. 12. 2019                                                                                                      

Adventní čas a vánoční dílničky - II. třída MŠ, 20. 12. 2019                                                              

Vánoční besídka v keramice, 19. 12. 2019 

Předvánoční nadílka – II. třída MŠ, 19. 12. 2019 

Prosinec ve školce – II. třída MŠ, 19. 12. 2019 

Předvánoční nadílka ve školce – I. třída MŠ, 18. 12. 2019 

Vánoční dílničky – I. třída MŠ, 12. 12. 2019 

Intenzivní jazykový kurz angličtiny s rodilým mluvčím 

Benefiční koncert, 7. 12. 2019 

Návštěva Mikuláše – I. třída MŠ, 6. 12. 2019 

Čertovské radovánky v ŠD, 6. 12. 2019 

Mikuláš, 6. 12. 2019 

Říjen a listopad ve školce - I. třída MŠ, 5. 12. 2019 

Listopad + vánoční dílničky ve školce – II. MŠ, 5. 12. 2019 

Divadelní představení "Africká pohádka" – I. MŠ, 29. 11. 2019 

Den otevřených dveří v ZŠ Hnojník, 29. 11. 2019 

Pocitový chodník - I. třída MŠ, 15. 11. 2019 

Minikopaná ve Smilovicích, 15. 11 2019 

Martinská jízda na bílém koni v ŠD, 11. 11. 2019 

Strašidlení v MŠ, 1. 11. 2019 

Září a říjen v MŠ – II. třída MŠ, 31. 10. 2019 

Říjnové zpívání, 16. 10. 2019 

Návštěva z knihovny "Noemova archa" – I. MŠ, 16. 10. 2019 

Co víme o stromech v ŠD, 11. 10. 2019 

Výlov rybníků v Černé, 11. 10. 2019 

Ozdravný pobyt, den 13.–5. 10. 2019 

Ozdravný pobyt, den 12. –4. 10. 2019 

Ozdravný pobyt, den 11. –3. 10. 2019 

Ozdravný pobyt, den 10. –2. 10. 2019 

https://photos.app.goo.gl/qDkkA4TVbHvXxAag8
https://photos.app.goo.gl/JUXWBx3SQzQPNZTaA
https://photos.app.goo.gl/JUXWBx3SQzQPNZTaA
https://photos.app.goo.gl/DfFygy8nQrbjbGXF8
https://photos.app.goo.gl/DfFygy8nQrbjbGXF8
https://photos.app.goo.gl/5w9G3STV1NjuCaqN7
https://photos.app.goo.gl/5w9G3STV1NjuCaqN7
https://photos.app.goo.gl/BEymJo4StWKmADqz9
https://photos.app.goo.gl/BEymJo4StWKmADqz9
https://photos.app.goo.gl/uCEdjb5bphxmcQ2k7
https://photos.app.goo.gl/uCEdjb5bphxmcQ2k7
https://photos.app.goo.gl/xoToxwTFeJKArUy1A
https://photos.app.goo.gl/xoToxwTFeJKArUy1A
https://photos.app.goo.gl/gSAhRCArezDX1nyU8
https://photos.app.goo.gl/gSAhRCArezDX1nyU8
https://photos.app.goo.gl/VHcqCxKwuSQjtbSRA
https://photos.app.goo.gl/VHcqCxKwuSQjtbSRA
https://photos.app.goo.gl/dLaUZtWcWo5YsPK16
https://photos.app.goo.gl/dLaUZtWcWo5YsPK16
https://photos.app.goo.gl/n3rRtfVYrPzgAnpA8
https://photos.app.goo.gl/n3rRtfVYrPzgAnpA8
https://photos.app.goo.gl/rh6ckhs6Nm1s9YPL8
https://photos.app.goo.gl/rh6ckhs6Nm1s9YPL8
https://photos.app.goo.gl/5PMoesmdufGcSQsK9
https://photos.app.goo.gl/5PMoesmdufGcSQsK9
https://photos.app.goo.gl/HoDxx7Je7Ane3PZ58
https://photos.app.goo.gl/HoDxx7Je7Ane3PZ58
https://photos.app.goo.gl/k1dUV6RN2KVJq8kR9
https://photos.app.goo.gl/k1dUV6RN2KVJq8kR9
https://photos.app.goo.gl/qimxtL7CZ56SDaGi6
https://photos.app.goo.gl/qimxtL7CZ56SDaGi6
https://photos.app.goo.gl/K9tkxdFBeUNYuj8s8
https://photos.app.goo.gl/K9tkxdFBeUNYuj8s8
https://photos.app.goo.gl/CWkEGmP5nqLK2t5Y9
https://photos.app.goo.gl/CWkEGmP5nqLK2t5Y9
https://photos.google.com/share/AF1QipPvDz5RIubU6m_BEP3yJHCs5R7xd_hX-gX0ibtF7w8T12iRPvCsxTmpUPs7ug9rzQ?key=MUpENnRiR2YyQU9CcTFEYnplanMwXzRwNHRVOG9B
https://photos.google.com/share/AF1QipPvDz5RIubU6m_BEP3yJHCs5R7xd_hX-gX0ibtF7w8T12iRPvCsxTmpUPs7ug9rzQ?key=MUpENnRiR2YyQU9CcTFEYnplanMwXzRwNHRVOG9B
https://photos.app.goo.gl/g3xjMyu8KY1WcGsm9
https://photos.app.goo.gl/g3xjMyu8KY1WcGsm9
https://photos.app.goo.gl/hmheKRW8zswSKz7m7
https://photos.app.goo.gl/hmheKRW8zswSKz7m7
https://photos.app.goo.gl/kYb1JRbFL5ayCzwF9
https://photos.app.goo.gl/kYb1JRbFL5ayCzwF9
https://photos.app.goo.gl/psvMMg1pLctQFGW49
https://photos.app.goo.gl/psvMMg1pLctQFGW49
https://photos.app.goo.gl/g5Prj134VJgtbSN48
https://photos.app.goo.gl/g5Prj134VJgtbSN48
https://photos.app.goo.gl/E9LvQBrnMBKwgHxMA
https://photos.app.goo.gl/E9LvQBrnMBKwgHxMA
https://photos.google.com/share/AF1QipOZFBx5BRbTSnvB2Fhi-8vcbwSDRlc1VLElDQnZ4qMihPta49-pWcDpjzTE-kDDHQ?key=TGxMSW8yZ0g5U0NrcW1JN3BPQVU2cG5icDZZNm9B
https://photos.google.com/share/AF1QipOZFBx5BRbTSnvB2Fhi-8vcbwSDRlc1VLElDQnZ4qMihPta49-pWcDpjzTE-kDDHQ?key=TGxMSW8yZ0g5U0NrcW1JN3BPQVU2cG5icDZZNm9B
https://photos.google.com/share/AF1QipOjrExKzldskw7U9Llxy2a18FvEdtp4TRowFq2C9j3V1aHv_MWDb6w0HWrnhffP0A?key=SG12SXFLSGlTUkZUTXNIaXVKT0ZXUDlrUExyUFp3
https://photos.google.com/share/AF1QipOjrExKzldskw7U9Llxy2a18FvEdtp4TRowFq2C9j3V1aHv_MWDb6w0HWrnhffP0A?key=SG12SXFLSGlTUkZUTXNIaXVKT0ZXUDlrUExyUFp3
https://photos.app.goo.gl/nNbLZmUDjiSYmKa1A
https://photos.app.goo.gl/nNbLZmUDjiSYmKa1A
https://photos.app.goo.gl/g4W9jHkY2QRFPEtD9
https://photos.app.goo.gl/g4W9jHkY2QRFPEtD9
https://photos.app.goo.gl/ttdd25eTVPrVmQGi7
https://photos.app.goo.gl/ttdd25eTVPrVmQGi7
https://photos.app.goo.gl/NyaKqPx2xdbBvpeKA
https://photos.app.goo.gl/NyaKqPx2xdbBvpeKA
https://photos.app.goo.gl/WvsSU5wmqwABiKqh7
https://photos.app.goo.gl/WvsSU5wmqwABiKqh7
https://photos.app.goo.gl/zMvN7oBQ84XUvAKfA
https://photos.app.goo.gl/zMvN7oBQ84XUvAKfA
https://photos.app.goo.gl/7KDEC4yJjWBzcJCd9
https://photos.app.goo.gl/7KDEC4yJjWBzcJCd9
https://photos.app.goo.gl/5WXQbyqfFYQramws5
https://photos.app.goo.gl/5WXQbyqfFYQramws5
https://photos.app.goo.gl/dfPMcFJsXx9tKKds7
https://photos.app.goo.gl/dfPMcFJsXx9tKKds7
https://photos.app.goo.gl/QGSRif8WXJ31RS7D6
https://photos.app.goo.gl/QGSRif8WXJ31RS7D6
https://photos.app.goo.gl/pcwmDZMh1GgnYQzc9
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Září ve školce - I. třída MŠ, 1. 10. 2019 

Ozdravný pobyt, den 9. –1. 10. 2019 

Ozdravný pobyt, den 8. –30. 9. 2019 

Ozdravný pobyt, den 7. –29. 9. 2019 

Ozdravný pobyt, den 6. –28. 9. 2019 

Ozdravný pobyt, den 5. –27. 9. 2019 

Ozdravný pobyt, den 4. –26. 9. 2019 

Ozdravný pobyt, den 3. –25. 9. 2019 

Ozdravný pobyt, den 2. –24. 9. 2019 

Podzim na školní zahradě 2019 

Ozdravný pobyt, den 1. –23. 9. 2019 

Výstava zahrádkářů, 16. 9. 2019 

První zpívání, 6. 9. 2019 

První školní den, 2. 9. 2019 

Návštěva bývalých žáků vždy potěší, 28. 6. 2019                        

2.30 Prezentace školy 

 

1. Prezentace školy na školním webu (seřazeno vzestupně) 

DIGITÁLNÍ VERZE KRONIKY 

30.10.2019. 

Digitální verzi 1. části Kroniky české školy ve Stříteži najdete na našem webu  

na stránce Kronika. Graficky upravila Tereza Topičová. 

V 1. části je zachycena historie naší školy od školního roku 1924-1925 do školního roku  

1936-1937. 

 

https://photos.app.goo.gl/pcwmDZMh1GgnYQzc9
https://photos.app.goo.gl/Q74mz71oHUecZVcy8
https://photos.app.goo.gl/Q74mz71oHUecZVcy8
https://photos.app.goo.gl/AWiDXXCYbjQrZiaj9
https://photos.app.goo.gl/AWiDXXCYbjQrZiaj9
https://photos.app.goo.gl/XsEf6QcnZV98JyVx7
https://photos.app.goo.gl/XsEf6QcnZV98JyVx7
https://photos.app.goo.gl/7K4swpQ7QhSKANRcA
https://photos.app.goo.gl/7K4swpQ7QhSKANRcA
https://photos.app.goo.gl/SFDmn8pR7bWrRhpQA
https://photos.app.goo.gl/SFDmn8pR7bWrRhpQA
https://photos.app.goo.gl/RdVu1m7EMy92JtJ69
https://photos.app.goo.gl/RdVu1m7EMy92JtJ69
https://photos.app.goo.gl/onQXoNPkV7EEFwMF9
https://photos.app.goo.gl/onQXoNPkV7EEFwMF9
https://photos.app.goo.gl/C9W6Ak9RKQwoGEw68
https://photos.app.goo.gl/C9W6Ak9RKQwoGEw68
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipM_eVGgzrUD0q-PL_4jSaqKZ57jcBhzJjsKFf3DhHE2mRSPrrr4_OXdZcMs_V6ADw?key=MXhZR1c2U3dyMlhSdFhUbDZld3hwWjI5ZVd5Szhn
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipM_eVGgzrUD0q-PL_4jSaqKZ57jcBhzJjsKFf3DhHE2mRSPrrr4_OXdZcMs_V6ADw?key=MXhZR1c2U3dyMlhSdFhUbDZld3hwWjI5ZVd5Szhn
https://photos.app.goo.gl/nHcU3SmcN8D9MpgD8
https://photos.app.goo.gl/nHcU3SmcN8D9MpgD8
https://photos.app.goo.gl/vyxzC8dCZUocoXee8
https://photos.app.goo.gl/vyxzC8dCZUocoXee8
https://photos.app.goo.gl/o3cWLKxBXJKtqtR76
https://photos.app.goo.gl/o3cWLKxBXJKtqtR76
https://photos.app.goo.gl/x9NhEAF44N1xyYaz9
https://photos.app.goo.gl/x9NhEAF44N1xyYaz9
https://photos.app.goo.gl/eKs8pf3hri5kCZ99A
https://photos.app.goo.gl/eKs8pf3hri5kCZ99A
https://www.zsstritez.cz/o-skole/kronika-skoly
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OZDRAVNÝ POBYT NA BÍLÉ 

30.10.2019. 

 

 

„Dvanáct dní bez rodičů? To nepůjde, uvidíte, jaké budete mít slzavé údolí… Můj syn nebyl 

zatím nikdy tak dlouho sám… Vždyť si neumí ani ustlat postel …“ Takové a další podobné 

názory jsme slyšeli od rodičů před odjezdem na školu v přírodě na Bílou. Nezastíráme,  

že i my pedagogové jsme se trochu obávali, jak to všechno nakonec zvládneme.  

Teď, když už jsme nějakou dobu zpátky a můžeme hodnotit s odstupem, lze říci, že vše dopadlo  

na jedničku. 

Ozdravný pobyt s názvem Učíme se v přírodě se konal ve dnech 23. 9. – 5. 10. 2019. Zúčastnilo 

se ho celkem 36 žáků 3. – 5. ročníku a 7 pedagogických pracovníků školy. Cílem projektu bylo 

prožít co nejvíce času na zdravém vzduchu v překrásném prostředí beskydské přírody, 

seznámit se s okolní krajinou, přírodními zajímavostmi a propojit vyučovací proces  

s poznáváním přírodních krás a zákonitostí.  

Kromě malebných míst Bílé jsme měli možnost s průvodcem blíže poznat vodní nádrž Šance, 

nahlédnout do míst, kde se běžný návštěvník jen tak nedostane – do podzemních chodeb  

či odběrné věže. Velký úspěch měl také výlet do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme se prošli 

dřevěnou valašskou dědinou a navštívili solnou jeskyni. Nezaháleli jsme však ani v místě 

pobytu. Ostatně po celou dobu kurzu byly pro děti připraveny zábavné hry, kvízy, soutěže, 

úkoly, poznávání, ruční vyrábění. Zavítali k nám například dva lektoři z Lesů ČR, kteří si pro děti 

připravili velmi zajímavý, zábavný a poučný program týkající se české přírody, především 

našich stromů a sladkovodních ryb. Na závěr si s nimi děti stihly vyrobit ozdobnou placku, 

 která jim bude tento den připomínat.  

Večery pak sloužily hlavně zábavě, máme za sebou brouččí pochod s vlastnoručně vyrobenými 

lucerničkami, karneval, diskotéku nebo večer s názvem Bavíme se navzájem,  

na který si připravily program samy děti.  V devět hodin nás čekala večerka a původní starosti, 

že děti budou ještě před spaním jistě nějakou dobu zlobit, se rozplynuly hned první večer.  

Po tak náročném celodenním programu a pohádce na dobrou noc spali všichni jako dudci.  
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A také museli být odpočatí a připravení na další náročný den, vždyť hned ráno je čekala 

rozcvička s paní ředitelkou, a ne jen tak ledajaká. Po rozcvičení a zahřátí celého těla vyběhli  

do místní přírody, každý den svou trasu prodlužovali a poslední den zvládli už skoro 2 km!  

Po snídani troška odpočinku a už nás volala školní učebna. Tedy spíš klubovna,  

ve které jsme se dopoledne zábavnou formou vzdělávali.  

Zvládnout takový nabitý program nám skvěle pomáhaly paní kuchařky. Jejich výborné jídlo 

velkou měrou přispělo k obrovské spokojenosti účastníků s celým pobytem. 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, bez kterých by se náš ozdravný kurz nemohl realizovat 

s takovou kladnou odezvou - obecnímu zastupitelstvu (pod jehož záštitou škola mohla čerpat 

finanční prostředky z MS kraje z dotačního programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně 

základních škol a umožnila tak našim žákům dvanáctidenní pobyt  s minimální finanční 

spoluúčastí), našim rodičům, kteří dodali drobné odměny, ale především všem účastníkům - 

dětem a jejich dočasným “náhradním rodičům”. Kromě poznání přírody a intenzivního pobytu 

ve zdravém životním prostředí patří mezi největší hodnoty celého kurzu totiž vzájemné 

posílení vztahů v kolektivech dětí i mezi dětmi a pedagogy. Ostatně slova naší “táborové 

hymny” na motivy písně z včelích medvídků hovoří za vše: “S hmyzem je tu parta výborná, 

dělnice a včelí královna, co každý den ve dne v noci je hmyzu ku pomoci”... 

Obrazové vzpomínky si můžete prohlédnout v naší galerii. 

 

Mgr. Lenka Drabinová 

https://www.zsstritez.cz/fotogalerie
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BENEFIČNÍ KONCERT ŠKOL 

7.11.2019.  

Naše soutěž Poupátko není jen přehlídkou talentů, nezapomínáme ani na pomoc potřebným. 

Letošními obdarovanými na BENEFIČNÍM KONCERTU v Komorní Lhotce budou osamělí senioři, 

kterým čas zpestřují zrakově postižení z projektu Návštěvy POTMĚ – právě jim a všem, kteří 

přijdou podpořit tento charitativní projekt, budou patřit "HUDEBNÍ NÁVRATY" bývalých 

úspěšných účastníků Poupátka – Matěje Janíka, Adély Schlesingerové, Kateřiny Zagórové  

a Anežky Indrákové. Kromě jmenovaných hostů vystoupí sólisté a žáci škol našeho regionu (ZŠ 

Střítež, ZŠ Komorní Lhotka, PZŠ Hnojník, ZŠ Míru Třinec) za klavírního a kytarového doprovodu 

bratrů Janíkových.  

Více v přiloženém plakátu... 
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BENEFIČNÍ KONCERTY V KOMORNÍ PŘINÁŠEJÍ RADOST I POMOC JIŽ 10 LET 

11.12.2019. 

Tradice charitativních koncertů na podporu handicapovaných dětí či osamělých seniorů začala 

právě před 10 lety. Díky krásným výkonům zpěváků a nevšednímu hudebnímu doprovodu 

Matěje a Samuela Janíkových se i letošní benefiční koncert žáků škol regionu Stonávka a jejich 

hostů, úspěšných zpěváků pěvecké soutěže „Rozvíjej se, poupátko“, vydařil na jedničku. Bylo 

příjemné sledovat, jak si všichni svá vystoupení užívali. To bylo pro nás, organizátory, tím 

největším oceněním naší práce, našeho snažení, aby talent, který v dětech nacházíme, dělal 

radost ostatním. A to se nám tentokrát určitě povedlo. Absolventi naší soutěže Poupátko  

– Anežka Indráková, Kateřina Zagórová, Adéla Schlesingerová a Matěj Janík, kteří byli ochotni 

podílet se na této dobročinné akci, předvedli, že mají srdce na svém místě. Atmosféru podtrhla 

působivá výzdoba Evangelického kostela v Komorní Lhotce, o kterou se postarali zaměstnanci 

a žáci základní školy ze Stříteže. Velkou zásluhu na úspěchu koncertu má bezesporu také 

sympatický projev moderátora Jakuba Santariuse. Výtěžek benefičního koncertu putuje  

do nadace Spolu s Vámi, konkrétně za projektem Návštěvy Potmě, jehož hlavním posláním  

je pomoc osamělým seniorům. Projekt nás oslovil ze zjevných důvodů – velmi inspirativního 

způsobu pomoci, když handicapovaní pomáhají handicapovaným, tj. když nevidomí navštěvují 

seniory tam, kde jim hrozí samota.  
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Je na místě poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci koncertu či přípravě žáků  

– učitelům ze základních škol ve Stříteži, Komorní Lhotce, Neborech a s polským jazykem 

vyučovacím v Hnojníku. Děkujeme i šikovným maminkám za chutné pohoštění. Vážíme  

s i také ochoty pana faráře Firly poskytnout prostory kostela, stejně jako zázemí pro zkoušky 

na nedaleké faře. Zvláštní ocenění zaslouží talentovaný klavírista Matěj Janík, který okouzlil 

všechny přítomné nejen svým klavírním i pěveckým vystoupením, ale především pokorou  

k hudbě i lidem. Přejeme jemu, stejně jako všem dalším talentovaným mladým hudebníkům 

hodně úspěchů na jejich cestě za dalšími – nejen hudebními – výzvami. 

Za organizátory Dagmar Machálková 

 

PF 2020 

20.12.2019.   
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ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE, 7. 2. 2020 

9.2.2020.   

Proběhlo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili nejlepší recitátoři ze všech pěti 

tříd naší školy. A že jich nebylo málo! Vybrat vítěze tří kategorií nebylo vůbec jednoduché. 

Nakonec byli vyhodnoceni tito žáci:  

0. kategorie (1. ročník) 

1. místo – Mariana Troszoková (Halí, belí)  

2. místo – Eliška Porvisová (Rozhovor s delfínem), Matyáš Filipczyk (Tati, kup mi pejska), Eliška 

Kabotová (Halí, belí) 

1. kategorie (2. – 3. ročník) 

1. místo – Eliška Ciencialová (Lenoch) 

2. místo – Miriam Paszková (Básnička pro děti o velkém vejci), Eliška Danielová (Milostný dopis)  

3. místo – Laura Sokolíková (Vosa), Mikuláš Stryja (Hrdina) 

Cena poroty – Sára Fiedorová (Snové malování), Ellen Polášková (Karamela) 

 2. kategorie (4. – 5. ročník) 

1. místo – Magdaléna Hὔnnerová (Zlý pes potkal zlého psa)  

2. místo – Silvia Sokolíková (Kdo je víc?), Michal Nezbeda (Opačný Ota)  

3. místo – Terezie Konečná (Rybička) 

Cena poroty – Melanie Vicherková (Pohádka o princezně a pávech), Nikol Ernstová (Vodník), Eliška 

Milichová (Pohádka o princezně a pávech) 

Do oblastního kola v DDM Třinec, které proběhne 18. 2. 2020, postupují Mariana Troszoková, 

Eliška Ciencialová, Miriam Paszková, Eliška Danielová, Magdaléna Hὔnnerová, Silvia 

Sokolíková a Michal Nezbeda. 

Děkujeme všem soutěžícím – díky nim jsme si odnesli nevšední zážitek a zpříjemnění dne. 

Blahopřejeme vítězům a těšíme se, že příští rok se řady účinkujících třeba zase trošku rozšíří. 

Mgr. Lenka Drabinová 

 

ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKYŇ V RECITAČNÍ SOUTĚŽI 

20.2.2020.   

Obvodního kola recitační soutěže "Dětská scéna", které se konalo v třineckém Domě dětí  

a mládeže v úterý 18. 2. 2020, se zúčastnili nejlepší recitátoři školního kola – Mariana 

Troszoková (1. ročník), Eliška Danielová (3. ročník), Eliška Ciencialová (3. ročník),  

Magda Hὔnnerová (4. ročník), Michal Nezbeda (5. ročník) a Silvia Sokolíková (5. ročník). 
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Konkurence byla velká a tréma si s mnohými pěkně pohrála. Všichni zúčastnění si však užili 

příjemnou atmosféru soutěže a "velkou scénu" a přijeli z Třince spokojení a někteří dokonce 

nadšení... 

Děkujeme všem zúčastněným za skvělou reprezentaci školy a gratulujeme oběma Eliškám  

ze III. třídy, které zvítězily v 1. kategorii a postoupily do Okresního kola Celostátní přehlídky 

dětských recitátorů, jež se bude konat 12. března 2020 ve frýdeckém zámku. 

Mgr. Lenka Drabinová 

 

Tímto úspěchem jsme velmi potěšeni. Je na místě poděkovat také paním učitelkám, 

 které své žáky na soutěž připravovaly. 

Mgr. Dagmar Machálková 

 

 

PŘEDNÁŠKA "VÝHODY A NÁSTRAHY KYBERPROSTORU NEJEN PRO VAŠE DĚTI" 

26.2.2020.  

Přednáška se koná v hlavní budově školy dne 12. 3. 2020 od 15:00 hod.  

Věříme, že Vás téma osloví, neboť skrytá nebezpečí internetu se týkají nás všech a nejvíce 

ohrožují ty nejzranitelnější uživatele, kterými jsou naše děti.  

Lektorem programu je zkušený odborník z praxe, psycholog a psychoterapeut Petr Halama. 

Přednáška je určena všem zájemcům z řad rodičů ZŠ i MŠ a žáky 3.-5. ročníku, díky finanční 

podpoře SRPŠ bude pro účastníky vstup zdarma. 

 

 

Oceníme Vaši přítomnost. 

Z organizačních důvodů prosíme o Vaše vyjádření  

k účasti v anketní otázce do 9. 3. 2020. Děkujeme. 
 

 

 

 

Za tým pedagogů ZŠ a MŠ Střítež Dagmar Machálková  
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ÚSPĚCH NAŠICH ZPĚVÁČKŮ... 

9.3.2020. 

Dnešní výprava do Domu dětí v Třinci čítala celkem 6 dětí a dvě paní učitelky (Erik Pfeifer, 

Mariana Troszoková, Martina Czerniková, Laura Sokolíková, Miriam Paszková  

a Ema Vavříčková). Soutěži s příznačným pojmenováním Zpěváček předcházela poctivá 

příprava, a to nejen pěvecká – všichni soutěžící bez ohledu na to, jakým jazykem hovoří,  

se měli představit zpěvem písně ve slezském nářečí, které již není tak běžné, jak tomu bývalo 

ještě před pár lety.  

Přesto se naši malí zpěváčci s touto nelehkou výzvou vypořádali na jedničku a uspěli.  

Ze tří umístění máme dokonce dva postupy do regionálního kola ve Frýdku-Místku, z čehož 

máme všichni velkou radost (pozn. - ve 3. ktg. bylo celkem 17 soutěžících)! 

Ráda bych poděkovala všem účastníkům soutěže za přípravu a krásné výkony a paní učitelce 

Lence Drabinové za spolehlivý doprovod na klavír. 

Třem nejlepším pak přidávám obrovskou gratulaci a držím palce ve Frýdku-Místku.  

Bude to určitě velký zážitek, neboť si zpěváci zazpívají s profesionální cimbálovou muzikou. 

NAŠI ŠKOLU ÚSPĚŠNĚ REPREZENTOVALI: 

  I. ktg. – 1. místo – Laura Sokolíková (postup) 

  I. ktg. – 3. místo – Martina Czerniková 

III. ktg. – 2. místo – Ema Vavříčková (postup) 

Celou fotogalerii z akce 

najdete zde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Dagmar Machálková 

https://photos.app.goo.gl/aUBrHcihWivmLaAV6
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2. Prezentace školy v tisku  

 

• Zpravodaj Stonávka říjen 2019 
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• Časopis Stonávka prosinec 2020 
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• Zpravodaj Stonávka leden 2020 
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• Zpravodaj Stonávka duben 2020 
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• Zpravodaj Stonávka říjen 2020 
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2.28 Distanční výuka – nová zkušenost pro učitele i žáky 

Nedá se říct, že by život školy nepřinášel s každým novým rokem nové situace, vyšší nároky  

na pedagogickou práci a potřeby vzdělávat jinak, zajímavěji, efektivněji. Na zcela nové 

podmínky výuky, které přišly se zavřením škol 11. března 2020, jsme se však nestačili připravit, 

a tak tento moment ovlivnil provoz školy mnohem intenzivněji a zásadněji. 

Nebudeme zastírat, že nastavení metod a forem distanční výuky nějakou chvíli trvalo,  

než jsme našli způsob, jak jednoduše, pokud možno všem dostupně a jednotně poskytnout 

podmínky k distančnímu vzdělávání.  

Naše škola již několik let využívá informační systém Edookit, a tak digitální komunikace s rodiči 

nebyla až takový problém, neboť jsou na ni zvyklí. Učitelé i žáci 5. ročníku zvládají práci  

v cloudově dostupných aplikacích, které nabízí balíček Google aplikací GSuite, tj. Google 

Dokumenty, Google Tabulky, Google kalendář, a tak další programy jako například Google 

Formuláře a Google Meet nebylo těžké "narychlo nastudovat". Postupně jsme se tak dostali  

k tomu, že naši žáci od 1. do 5. ročníku spolupracovali s učiteli od zasílání úkolů, fotografií  

či videí v Google Fotkách, přes vyplňování online pracovních listů a testů až po online výuku 

s učiteli prostřednictvím Google Meet. Finanční podporu na nákup ICT vybavení od MŠMT 

bychom rádi využili na obměnu již nevyhovujících učitelských notebooků nebo případně  

k pořízení nových žákovských ntb a kamer, které by bylo možno zapůjčit žákům v případě 

distančního vzdělávání. Na jaře jsme zmíněnou podporu některým žákům již poskytli, což nám 

velmi usnadnilo práci. Právě nevhodná domácí zařízení či chybějící kamery byly  

asi tou nejčastější překážkou. Jistě přijdeme i na další možnosti využití financí,  

které ministerstvo školám přislíbilo. Určitě se zaměříme také na častější zapojení digitálních 

technologií do běžné výuky a posílení tzv. digitální gramotnosti i u těch nejmenších žáčků. 

Víme, že se v této oblasti snadno orientují a nebude to takový problém,  

chce to jen systematické pravidelné vedení.  

Nová zkušenost odkryla mnoho nových možností práce s žáky a spolupráce s rodiči,  

neboť dálkové vzdělávání paradoxně sblížilo učitele, žáky i rodiče a přineslo hodně krásných 

situací a zážitků. Problémů samozřejmě taky, ale ty nás také obohatily, neboť ukázaly naše 

slabiny a nedostatky, na kterých máme zapracovat. Pedagogové se shodli  

na tom, že se musí důsledněji věnovat individualizaci výuky a odhalování skrytých talentů. 

Velký kus práce škola udělala v oblasti péče o žáky se SVP, ale v dalších letech se chceme  

ve větší míře věnovat i těm, kteří mají zájem na sobě pracovat, nebo ještě více rozvíjet 

schopnosti těch, kterým to jde snadno – možná jsme je dosud – na úkor těch dříve zmíněných 

– trochu opomíjeli, neboť si dokázali "poradit sami". 

Naši rodiče, stejně jako naši žáci, zaslouží opravdu velkou pochvalu, jsme rádi, že ji můžeme 

vyslovit takto veřejně. Právě téměř bezproblémová komunikace a příkladná spolupráce  

v nelehkých podmínkách nám velmi pomohla a mohli jsme zvládnout výuku, jak nejlépe  
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to v dané situaci šlo. Nemám pochybv budoucnu, vždyť už máme to nejtěžší za sebou  

– test schopností poradit si s digitální technikou na nejrůznějších úrovních. Máme přehled 

žáků, kteří měli technické problémy, od ministerstva slíbené finanční prostředky, kreativní 

učitele, ochotné učit se novým metodám a formám výuky, žáky, kteří se digitálních technologií 

nebojí, rodiče, kteří mají zkušenosti a dostupné informace... V novém školním roce 

samozřejmě očekáváme komplikace, ale kdo je v současné době nemá – prioritou  

pro nás je, aby škola žákům nastavila výuku tak, aby brzy překonali vzniklý handicap z minulého 

období a co nejrychleji se vrátili do starých kolejí, i když „nově“ – s novými metodami  

a výzvami. 

Všem je jasné, že učivo, i když jakž takž "zvládnuté" za nestandardních podmínek, není jistě 

žáky pochopeno a vstřebáno v takové míře jako za běžné situace. V závěru minulého školního 

roku jsme seznámili rodiče s tím, že opakování učiva na začátku školního roku bude 

intenzivnější než jindy. Plánujeme – shodně s doporučeními v manuálu MŠMT – zjištění úrovně 

znalostí jednotlivých žáků v profilových předmětech, způsob tohoto zjišťování bude tématem 

1. pedagogické rady. Jistě také této situace využijeme k redukci opakujících se tematických 

celků napříč předměty ve školním vzdělávacím programu.  

Co přinesou příští dny, to opravdu nedokážeme s jistotou říci. V současné době má i dospělý 

co dělat, aby se vyznal v tom množství informací, jak se vypořádat s epidemiologickou situací, 

jak pochopit, co je důležité a co je jen bublina a snaha vyvolat strach. Je tedy zjevné,  

že pro děti je to mnohonásobně složitější období, a tak za nejdůležitější úkol nás, pedagogů, 

považujeme správným nastolením režimu školy za respektování přísnějších hygienických 

opatření poskytnout našim dětem a žákům bezpečí a klid, aby se se svými učiteli mohli plně 

věnovat tomu, co je hlavním posláním školy – vzdělávání s cílem rozvíjení takových schopností, 

které budou v životě potřebovat.  

Mimořádná opatření a naše škola: 

11. 3. 2020 – přerušení provozu ZŠ (zákaz přítomnosti žáků ve školách)  

17. 3. 2020 – uzavření MŠ (po dohodě se zřizovatelem) 

25. 5. 2020 – obnovení provozu ZŠ s dobrovolnou účastí žáků 

25. 5. 2020 – obnovení provozu MŠ s dobrovolnou účastí žáků 

 

Podrobnější informacemi, jak byly předávány zákonným zástupcům prostřednictvím 

webových stránek školy a IS Edookit, se můžete seznámit v těchto odkazech: 

10.03.2020 – Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 

14.03.2020 – Domácí výuka – nová webová stránka na pomoc žákům 

16.03.2020 – Přerušení provozu MŠ 

17.03.2020 – Rozhodnutí hejtmana MSK 

https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/mimoradne-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi
https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/domaci-vyuka-nova-webova-stranka-na-pomoc-zakum
https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/preruseni-provozu-ms
https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/rozhodnuti-hejtmana-msk
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28.04.2020 – Nová vyhláška MŠMT 

02.05.2020 – Informace MŠMT k otevření škol 

09.05.2020 – Informace o provozu MŠ a ZŠ od 25. 5. 2020 

27.08.2020 – Základní informace k provozu ZŠ a MŠ ve školním roce 2020/2021 

 

Na netradiční jarní výuku nám však všem zůstanou v srdcích i nezapomenutelné vzpomínky  

na chvíle krásné spolupráce mezi dětmi, učiteli a rodiči, stejně jako na dříve neobjevené skryté 

talenty a kreativitu našich žáků – přesvědčit se můžete sami ve fotogaleriích níže…  

 
 

 

 
 Pozdrav učitelů dětem po uzavření školy 

https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/nova-vyhlaska-msmt
https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/informace-msmt-k-otevreni-skol
https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/informace-o-provozu-ms-zs-od-25-5-2020
https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/zakladni-informace-k-provozu-zs-ms
https://photos.google.com/share/AF1QipPW1BgpKqP6K-Db3PQcvS4Ts1XWfjvd7DKae34kA-rfzvW0nKpqSG4tnHhX5FC4aw?key=VktZR3ZBLWRlVndsNmlUWHl6bGxUTUFqRXhNNG9n
https://photos.google.com/share/AF1QipMu-wAfxed_I8kgexRktibmK-9_P64ZuVgmsSVfmHb6d3KpqRMhMIjbhGTpXt_2yg?key=WmNESHJYZjA2ZEdPY1RrYk5EdVYxTHZNbVNTQzZB
https://photos.google.com/share/AF1QipOnBsIy-PBfyn9pk9GTz0qj46AueYHYppeG9voPNP2M9eWzCCWzMDOtTRVLopcUTg?key=OEt2dGVCb19ZaExobmdkcVF2TGFQXy1zTmI4aGZn
https://photos.google.com/share/AF1QipO6tbARVNXxD4V5gKnOvj00Tx-cxVwsSeQTYrzY9GEDwq2cpg6RSlzF50SuIuHhhA?key=Z2xzdW8xNVBsOTljVzNaYVMyazdWb2Q5VS1nWmNn
https://photos.google.com/share/AF1QipNB7iP-GORYHI5vF_c1brqhN8-MPWR-NuQrSr8lsMbYPB0mDZb8tmQJbt9uw3p-Hg?key=UDRjWlAxUFRhZ0otSm56NTJxNmRZcnNXNkltOEl3
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2.29 Ze života mateřské školy 2019/2020 

Vzdělávací program mateřské školy 

Také v tomto školním roce 2019/2020 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 jsme začali ve stejné sestavě pedagogického i nepedagogického personálu. 

S koncem kalendářního roku ukončila své dlouholeté působení v naší MŠ odchodem  

do důchodu p. Danuše Herecová a v II. třídě MŠ ji nahradila nově p. Ludmila Schlesingerová.  

Na začátku března do celé naší společnosti zasáhla nečekaně pandemie onemocnění covid-19. 

MŠ byla po dohodě se zřizovatelem uzavřena 17. 3. 2020 a znovu pro děti otevřena  

až 25. 5. 2020 spolu s otevřením ZŠ.  

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 opět lyžařský a plavecký výcvik pro předškolní děti. Lyžařský výcvik 

se z důvodu počasí nekonal a plavecký výcvik neproběhl z důvodu nouzového stavu 

způsobeného pandemií covid-19.  

Provoz mateřské školy, personální obsazení 

Naše Mateřská škola „Klubíčko“ má dle školského rejstříku kapacitu 55 dětí. 

Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo MŠ 42 dětí ve 2 třídách: 

• I. třída „Koťata“ (24 dětí) – hlavní budova školy, personální obsazení:                             

2 učitelky, 1 uklízečka 
 

• II. třída „Myšky“ (18 dětí) – odloučené pracoviště, personální obsazení:   

2 učitelky, 1 asistentka pedagoga, 1 uklízečka                             

Provoz mateřské školy byl v letošním roce upraven: 6:00 – 16:00 hod. 

Úplata za předškolní vzdělávání činila v naší MŠ 350 Kč měsíčně. 

Do první třídy odešlo z MŠ 15 předškoláků, 3 dětem byl udělen odklad školní docházky. 

V tomto školním roce byl prázdninový provoz pro děti naší v MŠ Smilovice. K prázdninovému 

provozu se přihlásilo 7 dětí. 
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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 

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.  

Vzhledem k mimořádné situaci, související s pandemií onemocnění COVID-19, způsobené 

novým koronavirem, byl provoz MŠ přerušen od 17.3. do 25.5. a veškeré plánované akce byly 

zrušeny nebo přesunuty. 

 

Přehled akcí ve školním roce 2019/2020 

 

ZÁŘÍ Třídní schůzky 

 Dopoledne s fotbalem – nábor do oddílu 

 Návštěva výstavy zahrádkářů obce Střítež 
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ŘÍJEN Noemova archa – program z knihovny Třinec 

LISTOPAD Strašidlení v MŠ – akce s přespáním ve školce pro předškoláky 

 Divadelní představení – Africká pohádka 

 Návštěva krmelce, nošení žaludů a kaštanů lesním zvířatům 

PROSINEC Mikulášská nadílka 

 Vánoční dílničky s rodiči 

 Předvánoční posezení s nadělováním dárků pro MŠ 

LEDEN Lyžařský výcvik – ZRUŠENO 

ÚNOR Divadlo BAJKA v Těšíně – Kvak a Žbluňk 

 Karneval 

DUBEN Zápisy do1. třídy ZŠ – ONLINE 

 Zahájení plaveckého výcviku – ZRUŠENO 

 Noc s Andersenem – přespání v MŠ pro předškoláky – ZRUŠENO 

 Den Země – úklid lesa – ZRUŠENO 

 Rozvíjej se, poupátko – PŘELOŽENO  

 Jak komunikovat s dětmi – seminář pro rodiče – ZRUŠENO 

 Projektový den mimo MŠ – Muzeum Třinec – ZRUŠENO 

KVĚTEN Zápisy dětí do MŠ – ONLINE 

 Besídka ke Dni matek – ZRUŠENO 

 Vystoupení pro obec ke Dni matek – ZRUŠENO 

 Výlet s rodiči ke Dni dětí na Godulu – ZRUŠENO 

ČERVEN Školní výlet – ZRUŠENO 

 Odpoledne s tatínky ke Dni otců – ZRUŠENO 

 Radovánky – ZRUŠENO 

 Ukázka canisterapie a psí poslušnosti (organizováno knihovnou) – ZRUŠENO 

 Pasování předškoláků na školáky (bez přítomnosti rodičů) 
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Materiální vybavení mateřské školy 

Vybavení jednotlivých tříd mateřské školy je pestré, děti mají dostatek didaktických pomůcek, 

hraček a stavebnic. Stále však trvá nedostatek prostoru pro uskladnění jednotlivých pomůcek 

a výtvarného materiálu.  

Největším problémem jsou zastaralé prostory koupelny a toalet I: třídy MŠ, které z části 

neodpovídají požadavkům kladeným na koupelny pro třídy s dvouletými dětmi. Jelikož  

od nového školního roku nastupují do třídy MŠ v hlavní budově školy také dvouleté dětí,  

podařilo se ve spolupráci se zřizovatelem zahájit projektový záměr rekonstrukce těchto 

prostor přípravou projektové dokumentace. Samotná realizace je naplánována na prosinec 

tohoto roku. 

Na příští rok 2020 je plánována velká rekonstrukce školní zahrady v rámci projektu “Rozkvetlá 

škola MŠ Střítež“, která bude spolufinancována Státním fondem životního prostředí  

ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí (více o projektu v kapitole 2.20 Projekt 

„Rozkvetlá škola“). 

Za úplatu za předškolní vzdělávání a z prostředků ONIV byl v tomto školním roce zakoupen 

především výtvarný materiál, laminovačka, hry a didaktické pomůcky. Jako věcný  

dar jsme od pořadatelů dětského bazárku získali v celkové hodnotě 17 000 Kč hračky, 

stavebnice a hry, které jsme věnovali dětem jako vánoční nadílku. 

SRPŠ nám opět přispělo na dárky pro předškoláky na konec školního roku. Z důvodu výjimečné 

situace se nekonal plavecký výcvik, ani se netvořilo velké tablo předškoláků, na které nám 

každý rok SRPŠ přispívá. 

 

Fotodokumentace mateřské školy  
 

 
Dopoledne s fotbalem 

Rozkvetlá_škola#_Projekt_
Rozkvetlá_škola#_Projekt_
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Noemova archa – program knihovny Třinec 

 

 

Strašidlení v MŠ  
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Strašidlení v MŠ  

 

 
Strašidlení v MŠ  
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Divadelní představení – Africká pohádka: 
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Návštěva lesa a krmelce
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  Mikulášská nadílka 
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Vánoční dílničky s rodiči: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA                                                                                             2019/2020 

 

 

                                   

 

   81 

 

 

 

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

739 59 Střítež 108 
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Předvánoční nadělování dárků 
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Divadlo BAJKA v Těšíně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karneval 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA                                                                                             2019/2020 

 

 

                                   

 

   85 

 

 

 

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

739 59 Střítež 108 
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Pasování předškoláků na školáky 

 

Bc. Zuzana Sabelová, vedoucí učitelka MŠ 
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2.30 Ze života školní družiny 2019/2020 

 

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 6:15 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  

150 Kč/měsíčně. 

Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo školní družinu 57 žáků ve dvou odděleních. Činnost 

probíhala v 1 kmenové třídě a v půdních prostorách ZŠ s využitím tělocvičny, školní zahrady 

nebo obecní multifunkční hřiště nedaleko školy.  

 

Aktivity ve školní družině 

Školní družina nabízela déletrvající projekty zaměřené na posílení fyzické zdatnosti žáků  

a poznání přírody, a to realizací celoročních projektů Sportuj ve škole a Učíme se o přírodě.   

Sportuj ve škole je projekt organizovaný Asociací školních sportovních klubů,  

do kterého se naše ŠD zapojila od 1. 1. 2019. Projekt 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. Děti se učí základům techniky míčových her (florbal, 

basketbal, fotbal apod.) formou různých pohybových aktivit, zdokonalují také svou fyzickou 

kondici (posilování, protažení svalů, dynamika, vytrvalost...). Lektorkou projektu  

je vychovatelka Zita Wojnarová. 

Hlavní náplní běžných dnů se stala příroda, jejíž poznání provázelo aktivity celoročních 

motivačních her – v I. oddělení to byla hra s názvem Putování s dinosaury, v II. oddělení 

Putování s medvědem po Beskydech. 

ŠD pokračovala také v projektových aktivitách ŠABLON II STŘÍTEŽ 2018 (více v kapitole 2.17 

Projekt "ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018“). Žáci si tak užili projektové dny mimo školu, 

v Badatelském kluby zkoumali zákonitosti přírody nebo si rozvíjeli své logické uvažování  

či umění čestně soutěžit v Klubu logického myšlení a deskových her, vychovatelé pak rozšířili 

své znalosti v oblasti ICT.  
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I v tomto školním roce byl zaveden tzv. vycházkový den (pátek) s cílem poznání okolí školy  

a naší obce.  

Přehled nejzajímavějších aktivit ŠD v tomto roce: 

- Poznávání stromů 

- Soutěžíme s bílým koněm 

- Znáš sluneční soustavu? 

- Čertovské radovánky 

- Jaké znáš zimní sporty 

V plánu byly další akce: 

- Čti a vyprávěj 

- Dodržování bezpečnosti při jízdě na kole 

- Zvířátková olympiáda 

- Můj domácí mazlíček 

- Opékání párků u splavu 

- Švihadlový král pro ZŠ 

Z důvodu epidemie koronaviru a s tím souvisejícím uzavřením škol od 11. března 2020  

jsme byli nuceni, k naší velké lítosti, tyto plánované akce zrušit. 
 

 

 

Plány na školní rok 2020/2021 

V příštím školním roce se budeme věnovat projektu Poznej Českou republiku  

– nejzajímavější místa ČR. 

 

Z archivu fotodokumentace školní družiny 

 Poznávání stromů 
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                                 Soutěžíme s bílým koněm 
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Vycházky za zvířátky. 

 
Čertovské radovánky 
 

Zita Wojnarová a Bc. Beata Beková, vychovatelky ŠD 
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2.31      Hodnocení provozu školní jídelny 2019/2020 

 

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 2019/2020: 42 dětí MŠ, 66 žáků ZŠ, 24 zaměstnanců a cizích strávníků. 

V tomto školním roce bylo uvařeno a vydáno 15 008 obědů, 4 643 svačin. 3 550 přesnídávek. 

Naše školní jídelna se může pochlubit dlouholetou tradicí a dobrým jménem. 

 V minulých letech prošla částečnou úpravou prostředí a byla dovybavena moderními 

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

z jiných zdrojů či se tvoří receptury vlastní. Zařazujeme neobvyklé druhy luštěnin a příloh. 

Jídelníček se tvoří s využitím 138 druhů pomazánek, 130 druhů polévek a 262 druhů hlavního 

jídla. Snažíme se, aby byla strava pestrá a jídelníček tvořen tak, aby vyhovoval jak kvalitou,  

tak zajímavou nabídkou pro strávníky, za což jsme byli dříve oceněni udělením certifikátu 

“Vaříme netradičně” a v tomto školním roce dvěma certifikáty „Přírodní cestou“ za používání 

speciálních koření pro děti s 0 % přidané soli bez éček vyrobených v České republice  

bez přidaného glutamátu sodného a koncentrátů seft drinks s 0 % přidaného cukru bez éček, 

konzervantů a barviv.  
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Zapojili jsme se spolu s pedagogy ZŠ také do projektu Zdravá strava v podobě přednášky  

o nastavení zdravého jídelníčku a hodnocení dětmi připravených pokrmů. 

 

 

Projekt Zdravá výživa 

Naší školní jídelně záleží na zdraví dětí. 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 42 přesnídávek a svačinek.  Také dbáme na pravidelnou 

konzumaci čerstvého ovoce a zeleniny. Řídíme se doporučenými výživovými normami potravin 

pro děti ve věkové kategorii 3-6 let. V období předškolního věku je kladen důraz na stravování 

dítěte a školní stravování se stává jednou z významných komponentů výživové spotřeby. 

Sledujeme spotřebu množství komodit (maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky, cukr, 

zeleninu, ovoce, brambory a luštěniny) – procentuální vyjádření hodnotíme v tzv. spotřebním 
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koši. sledujeme nové trendy a změny v legislativě – velkou pomocí v této oblasti je webový 

portál Jídelny.cz. 

Vedení skladu, evidence strávníků, měsíční uzávěrky a také výše zmíněný spotřební  

koš jsou evidovány a plně zpracovány pomocí počítačového systému firmy Ulrich, přihlášky  

a odhlášky obědů jsou prováděny prostřednictvím školního informačního systému EDOOKIT. 

Nabízíme také možnost odebírání obědů cizím strávníkům – zájemcům z řad občanů. Jídelna 

zajišťuje odnos stravy na odloučené pracoviště mateřské školy. Věříme, že ve spolupráci  

s naším zřizovatelem, obcí Střítež, se v brzké době podaří realizovat plány prostorové 

rekonstrukce, abychom naše služby mohli poskytovat ještě ve vyšší kvalitě a v souladu s nároky 

dnešní doby.  

V tomto školním roce jsme se museli vypořádat s provozem se zvýšeným nárokem na hygienu 

z důvodu opatření v rámci pandemie COVID-19. Školní jídelna zajistila bezproblémový výdej 

stravy, tak aby nebylo ohroženo zdraví strávníků a personálu případnou nákazou tímto virem. 

  

V listopadu byl proveden interní audit na nastavení systému HACCP. Závěr z auditu zní,  

že systém kritických bodů je naplňován ve všech ukazatelích a zaručuje zdravotní nezávadnost 

připravovaných pokrmů. 

Školní jídelna zaměstnává 2 pracovnice na plný úvazek, 2 pracovnice na výdej svačinek a výdej 

na odloučeném pracovišti s úvazkem 0,25 a vedoucí školní jídelny s úvazkem 0,6. Kolektiv 

školní jídelny je odborně způsobilý a stabilizovaný. 

 
Anna Kacířová, vedoucí školní jídelny 
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3. Finanční část  

3.1      Zpráva o hospodaření za rok 2019 

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019 skončilo ztrátou v hlavní činnosti ve výši 

13 338,07 Kč a ziskem v doplňkové činnosti ve výši 13 338,07 Kč. Celkový výsledek 

hospodaření je 0 Kč. Tento výsledek hospodaření je však ovlivněn proúčtováním časového 

rozlišení investičních transferů, kdy byl organizaci zřizovatelem předán majetek pořízený 

z dotací a u odpisů tohoto majetku je dle předpisů stanoveno účtování časového rozlišení 

investičního transferu do výnosů. Tím se zlepšil výsledek hospodaření o 79 425,38 Kč. 

Na druhou stranu organizace odpisuje nově nabytý majetek a celkové odpisy činí  

211 649,00 Kč, což znamená zvýšení oproti minulému roku o 152 393,00 Kč. Úspornými 

opatřeními, vlastními příjmy a zapojením fondů škola dosáhla nulového výsledku hospodaření, 

avšak při nepokrytí zvýšených odpisů v dalších letech očekává, že příspěvek na provoz nebude 

dostatečný a škola bude při stávajícím financování dlouhodobě ve ztrátě. 

Organizace neměla krytý investiční fond vytvořený z odpisů, proto jej musela částečně krátit, 

a to ve výši 8 700,52 Kč. Krytou část fondu následně použila na úhradu oprav, a to ve výši 

28 447,20 Kč. 

V průběhu roku škola jako každý rok zorganizovala hudební a výtvarný projekt „Rozvíjej  

se poupátko“ a na podzim benefiční koncert, který byl součástí projektu. Na tyto akce použila 

dary a příjem z reklamy v celkové částce 34 057,97 Kč a také příspěvek zřizovatele ve výši 

10 000,00 Kč. Mimo tyto akce použila organizace dary na úhradu jiných nákladů ve výši 

8 056,00 Kč. 

V roce 2019 použila organizace zůstatek rezervního fondu na pokrytí ztráty z roku 2018,  

a to ve výši 25 876,10 Kč. 

Obec Střítež poskytla v roce 2019 Základní škole a Mateřské škole Střítež, okr. F-M, p. o.  

příspěvek na provoz v celkové výši 1 150 000,00 Kč, v tom bylo určeno 10 000,00 Kč na projekt 

„Rozvíjej se, poupátko“ a 21 000,00 Kč na úhradu plaveckého výcviku. Plavecký výcvik  

se nekonal, protože poskytovatel bazénu vyhradil základní škole na výcvik plavání ve školním 

roce 2019/2020 termín v 2. pololetí šk, roku, tj. v roce 2020. 

Ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje škola 

obdržela dotaci na přímé náklady na vzdělávání ve výši 9 849 142,00 Kč a na Rozvojový 

program Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů částku 121 191,00 Kč. 
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Organizace je zapojena také do projektu OPVVV „ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018“, v roce 2019 

z tohoto projektu použila na financování nákladů částku 754 437,75 Kč. Projekt bude ukončen 

v roce 2020. 

Kromě výše uvedených zdrojů financování byly použity v roce 2019 vlastní příjmy  

ve výši 730 717,00 Kč. Tyto příjmy byly tvořeny především příjmy za stravné žáků, 

zaměstnanců, úplatou za předškolní vzdělávání a úplatou za zájmové vzdělávání a ostatními 

výnosy. 

Organizace má také doplňkovou činnost, v roce 2019 činily příjmy z doplňkové činnosti  

40 525,00 Kč, a to ze stravného cizích strávníků a pronájmu prostorů.  

Rozpis čerpání a zdrojů financování je uveden v příloze. 

Ve Stříteži 6. 4. 2020 

Zpracovala: Ing. Marie Turoňová, hlavní účetní  

Schválila: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy             

       

3.2      Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled 1921-1922                                                                 
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1. Při výchovně vzdělávací činnosti školy chceme v novém školním roce 2020/2021: 

• 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. ve znění platném od roku 2020); 

• 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, např. v podobě specializační studia 

(výchovný poradce, koordinátor EVVO), 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, MŠ 

i ŠD v oblasti používání nových informačních technologií a v jejich zavádění do výchovně 

vzdělávacího procesu 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 

při naplnění projektu „Rozkvetlá škola“, který bude probíhat současně s realizací 

rekonstrukce školní zahrady (více viz kapitola 2.20 „Rozkvetlá škola“). 

• 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: 

• V rámci tělesné výchovy pokračovat v projektu Sazka olympijský víceboj a rozvíjet 

sportovní všestrannost a motivovat k zájmu o posilování fyzické kondice při plnění 

atletických disciplín v rácmi tříd (mladší děti Olympijský diplom, starší Odznak 

4. Plán činnosti školy ve školním roce 2020/2021 

file:///F:/zaloha_4.7.2016/skola/vyrocni_zprava/VZ_19_20/Rozkvetlá_škola%23_Projekt_
file:///F:/zaloha_4.7.2016/skola/vyrocni_zprava/VZ_19_20/Rozkvetlá_škola%23_Projekt_
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všestrannosti), využívat co nejvíce přírodní zahradu v okolí školy, zařazovat v co největší 

míře pobyt venku, relaxační aktivity, výuku v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti školní 

družiny; 
 

• nadále podporovat rukodělné aktivity jako reakci na stále se zhoršující manuální zručnost 

a soběstačnost dětí v každodenním životě zavedením péče tříd o koutek školní zahrady 

(v rámci předmětu praktické činnosti); 

• pokračovat v organizování školních i mimoškolních aktivit (zájmových kroužků)  

pro žáky ZŠ a děti MŠ (pohybových, rukodělných, hudebních, jazykových apod.);  

• nově vybudované prostory na půdě školy zpřístupnit také veřejnosti formou provozu 

zájmové a vzdělávací činnosti pro zájemce (praktická angličtina, počítačová gramotnost); 

• 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, 

dokončit rekonstrukci vnitřních prostor školní bud (elektroinstalace, odpadový systém),  

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. Využít 

dovedností získaných při distanční výuce a vytvořit vlastní portfolium digitálních učebních 

materiálů napříč předměty (pracovní listy, prezentace, testy apod.) k využití v rámci školy 

či prostřednictvím webových stránek sdílet s dalšími zájemci. 

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 31. 8. 2020                                                                                                                                  

Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy 
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Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

739 59 Střítež 108 

Schváleno Školskou radou při ZŠ a MŠ Střítež dne 9. 10. 2020.                                                                    

Za Školskou radu                                                                        podpis:  

Předáno zřizovateli dne  

Za zřizovatele                                                                               podpis: 
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Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

739 59 Střítež 108 

DDM Dům dětí a mládeže 

EVVO Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

ICT Informační a komunikační technologie (z anglického Information and 

Communication Technologies) 

IS Informační systém 

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 


