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1. Slovo úvodem
Školní rok 2020/2021 přinesl mnoho omezení, ale nastavil výuce nové směry…
Přestože jsme na konci minulého školního roku věřili, že nový školní rok 2020/2021 bude
znamenat návrat k tradiční výuce, realita nám opět během roku připravila mnoho
změn. Kromě střídání období prezenční, distanční či kombinované výuky jsme se museli smířit
s mnoha omezeními, jako zákaz tělesné výchovy v jejím tradičním pojetí, zákaz společných
aktivit nebo – pro nás nepochopitelný – zákaz zpěvu. Společnými silami jsme se však snažili
život školy obohatit netradičními aktivitami, maximálně využít možností "učení venku"
a nahradit tělesnou výchovu každodenními vycházkami.
Výroční zpráva a především kapitoly 2.28 Vybráno ze školních aktivit pohledem do fotogalerie
a 2.29 Prezentace školy jsou důkazem toho, že se v naší škole v tomto vskutku omezujícím
školním roce život nezastavil – naopak, přinesl mnoho krásných chvil a společných zážitků
žákům i učitelům a možná nastavil výuce nové výzvy, které bychom v dalších letech chtěli
nadále rozvíjet – učit více projektově s provázáním učiva napříč předměty a co nejblíže realitě.
Co se týká života základní školy, za zmínku stojí několik zajímavých událostí. Po ukončení
distanční výuky začátkem dubna využili žáci 4. a 5. ročníku nabídky online programu Národního
muzea v Praze s názvem Byl jednou jeden král – Údolí slunečních králů. Ten byl završením
celotýdenního „putování po Egyptě“. Děti si netradiční skupinovou prací procvičovaly dosud
probrané učivo napříč výukovými předměty.
Velkou část dne, pokud to počasí dovolilo, jsme trávili venku na vycházkách a na naší školní
zahradě, ve které se v poslední době událo mnoho změn. Díky tomu jsme se naučili více vnímat
a poznávat přírodu a uvědomili si nutnost její ochrany.
Také k svátku Dne Země jsme se vydali na poznávací stezku, na které děti plnily úkoly
a odpovídaly na otázky týkající se přírody.
S bližším poznáváním přírody souvisel i náš školní projekt Mladí badatelé – život v nás a kolem
nás, který má přesah i do dalšího školního roku 2021/2022. Chceme bádat, ale i poznávat
zákonitosti přírody, naší planety Země, poznat své tělo, naučit se orientovat v encyklopediích
a naučných knihách a objevovat stará i novější řemesla.
Stejně jako dospělým, i dětem chybělo kulturní vyžití. Pěvecká soutěž „Rozvíjej se, poupátko“,
každoročně organizovaná naší školou, nemohla v minulém roce proběhnout, ale ve školním
roce 2020/2021 jsme si ji už nechtěli nechat ujít. Současná situace nás však omezila na online
vystoupení určené pouze pro žáky naší školy. Soutěžní vystoupení jsme sledovali
ze svých tříd na interaktivních tabulích a fandili odvážným zpěvákům.
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Důležitá je pro nás také bezpečnost žáků, bezpečnému chování jsme věnovali zvýšenou
pozornost i při distanční výuce, proto jsme oslovili Policii ČR, která dětem zajistila online besedu
o nástrahách a nebezpečí, se kterými se mohou setkat v běžném životě nebo na internetu.
Na konci roku nás čekaly další zajímavé zážitky, jako např. setkání s anglicky mluvícím rodilým
mluvčím Alanem na téma příroda kolem nás nebo programy třinecké knihovny ČteFest,
díky kterým se mohli naši žáci setkat se současnými autory dětské literatury. Páťáci byli
za pětiletou docházku odměněni dlouho utajovaným dárkem – vydali se se svými učiteli
po stopách Karla IV. do našeho hlavního města. A den dětí? Ten byl letos opravdu „světový“
- nejenže si děti užily zajímavé světové hrátky a báječné počasí, ale na závěr akce si vychutnaly
velmi oblíbený (ač ve školních kuchyních většinou zakázaný) pokrm – pravý hamburger
servírovaný venku jako na pravé zahradní párty…
V naší mateřské škole se také školní život 2020/2021 v mnohém lišil od těch předcházejících
– bylo zrušeno velké množství plánovaných projektů, děti se potýkaly s mnohými zákazy
a předškoláci dokonce poprvé zažili distanční výuku. Zpočátku se tato situace zdála
až absurdní, avšak díky nadšení paní učitelek, které výuku na dálku uchopily velmi
profesionálně, se brzy odehrávala spolupráce rodin se školou za monitory při online hodinách
velmi zábavně a kreativně.
Přesto se všem stýskalo po osobním setkání, které přišlo až 12. dubna. Nakonec se podařilo
život v MŠ dětem alespoň zčásti zpříjemnit a navrátit do těch správných kolejí uspořádáním
zajímavých projektů, které se odehrály především v měsíci červnu.
Zmíněný „kolotoč zábavy“ v MŠ odstartoval školním výletem na Ranč Moncheri v Hnojníku,
kde byla jednoznačně nejatraktivnější aktivitou projížďka na koni.
Pro předškoláky byl v rámci projektu ŠABLONY III STŘÍTEŽ_2020_2021 připraven projektový
den na téma Velké šelmy v Beskydech. Terénní zoolog přijel za dětmi s přednáškou okořeněnou
spoustou poutavých zážitků, názorných pomůcek a autentických videí týkajících se především
medvědů, rysů a vlků žijících v našich lesích.
Závěr roku se nesl především v duchu loučení s předškoláky. Letos jsme si pro ně připravili
již tradiční dopolední pasování na školáky, a navíc přidali i odpolední program s přespáním
ve školce.
Posledním „velkým dnem“ naší MŠ byl výšlap na Godulu. Z akce, která měla původně vypadat
spíše jako společná procházka našich učitelek s několika rodiči a jejich dětmi na nejbližší kopec,
se vyklubalo naprosto úžasné odpoledne.
S některými dětmi jsme se vídali i v dalších dnech, neboť prázdninový provoz naší mateřské
školy byl ukončen až 16. července.
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To byly jen střípky školního roku 2020/2021. Pokud vás alespoň některé z nich zaujaly, máte
příležitost blíže poznat tento omezující a zároveň bohatý i inspirující život školy, začtete-li
se do dalších kapitol této výroční zprávy. Obrazové vzpomínky zachytila Fotokronika ZŠ Střítež,
školní rok 2020/2021, kterou najdete v naší školní knihovně…

Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy a Bc. Zuzana Sabelová, DiS., vedoucí učitelka MŠ
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2. Organizace školního roku
2.1 Školní rok 2020/2021 v číslech
Ve školním roce 2019/2020 bylo ke dni 30. 9. 2019 v ZŠ zapsáno 77 žáků (1. ročník 16, 2. ročník
12, 3. ročník 14, 4. ročník 21, 5. ročník 14), k 12. 4. 2021 přestoupili z důvodu stěhování 3 žáci
na jinou ZŠ, v MŠ 38 dětí ve dvou třídách (I. třída 21, II. třída 17) a v ŠD 58 žáků
ve dvou odděleních (I. oddělení 28, II. oddělení 30). O chod školy se staralo 24 zaměstnanců,
z toho 16 pedagogických (6 učitelek ZŠ, 4 učitelky MŠ, 2 vychovatelky, z nichž 1 pracovala
současně jako asistentka pedagoga, 3 další asistentky pedagoga a speciální pedagog,)
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 III“ byla zaměstnána jako školní asistentka
další zaměstnankyně s úvazkem v ZŠ i MŠ a 1 hlavní účetní).
V základní škole se v tomto školním roce žáci vyučovali v 5 třídách s 5 ročníky
podle ŠVP "Buďme na sebe hodní". Ve škole působilo 6 učitelek včetně ředitelky, 4 asistentky
pedagoga, 1 školní asistentka a 1 speciální pedagog.
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 běžně 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. Mimořádná opatření nás však v převážné většině školního roku omezila na venkovní
prostory, a to především okolí školy, které jsme poznávali při zvýšeném pravidelném pobytu
venku a na vycházkách
Díky kvalitní práci pedagogů a za velké pomoci školní asistentky, zaměstnané v rámci projektu
„ŠABLONY III STŘÍTEŽ 2020_2021“ – podrobněji v kapitole 2.18), se nám daří zajistit vysokou
úroveň péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). V tomto školním roce
zajišťovali pedagogičtí zaměstnanci v ZŠ inkluzivní výuku celkem u 7 žáků se SVP s podpůrnými
opatřeními 2. – 3. stupně (2. PO/2, 3. PO/5), z toho: 2 s individuálním vzdělávacím programem
(IVP), 4 vyžadující péči asistenta pedagoga, 5 žákům byl zajištěn předmět speciálně
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pedagogické péče (PSPP) s dotací 1 hodiny týdně, 1 žákovi pak pedagogická intervence dotací
1 hodiny týdně (pouze do 31. 1. 2021).
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.
V mateřské škole nebylo v tomto školním roce vzděláváno žádné dítě se SVP.
Ve 2 odděleních školní družiny pracovaly 2 vychovatelky. Provoz ranní družiny
byl od 6:15 do 7:42 hod., odpolední od 11:40 do 16:00 hod. Žáci se v ŠD vzdělávají podle
ŠVP pro zájmové vzdělávání "Kamarádi s úsměvem".
Součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní a vývařovnou i výdejna
pro MŠ v prostorách odloučeného pracoviště. V ŠJ pracují 2 kuchařky a 1 vedoucí školní jídelny.
K 30. 10. 2020 bylo na školní stravování zapsáno 39 dětí z MŠ a 76 žáků ZŠ.
Pro vzdělávací i zájmovou činnost jsme využívali školní zahradu částečně 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 se podařilo
do konce prázdnin proměnit zahradu 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. Z důvodu pandemie COVID-19 se nakonec činnost
kroužků nerozběhla, omezeně fungoval pouze nepovinný předmět Evangelické náboženství
(více v kapitole 2.24 Nepovinné předměty, zájmová činnost).
2.2 Projekty, dotace a granty
Projekty, do kterých je škola zapojena:
„Aktivní škola“
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„Celé Česko čte dětem“

„Sportuj ve škole"

„Místní akční plán v ORP Třinec“

Autorské školní projekty:
„Děti zvířátkům"
„Putování s Pepíkem"
„Rozkvetlá škola“
„Rozvíjej se, poupátko“
„Zdravá škola"
„Zpívající školička"

Dotace a granty:
ŠABLONY III STŘÍTEŽ 2020_2021“

„NPŽP 7/2019 Přírodní zahrady – Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ
a organizací působících v oblasti EVVO“
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(podpora projektů Rozkvetlá škola ZŠ Střítež a Rozkvetlá škola MŠ Střítež)

Podrobné informace o školních projektech najdete na webu školy na stránce Projekty.
2.3 Identifikační údaje
název školy:
adresa školy:
ředitel školy:
telefon:
e-mail:
web:
IČ:
IZO:
RED-IZO:
Obor vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
Střítež 108, 739 59
Mgr. Dagmar Machálková
558668389, 558694335 (spojovatelka)
reditel@zsstritez.cz
www.zsstritez.cz
75026457
102068755
600134199
7901C01

2.4 Právní forma
právní forma:
zápis do ŠR:

příspěvková organizace
1. 1. 2005

2.5 Zřizovatel školy
název zřizovatele:
adresa zřizovatele:
telefon:
e-mail:
web:

Obec Střítež
Střítež 118, 739 59
558694322
stritez@obecstritez.cz
www.obecstritez.cz

2.6 Historie školy v datech
založení školy:

VÝROČNÍ ZPRÁVA

1. 9. 1924 (od roku 1928 otevřena současná budova školy)
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sloučení ZŠ a MŠ:
datum zápisu do ŠR:
organizační součásti školy:

VÝROČNÍ ZPRÁVA

1. 1. 2003
1. 1. 2005
ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ s vývařovnou a výdejnou
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2.7 Karta školy

Karta školy pro školní rok 2020/2021 (počty k 30. 9.)
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: 39

4.

Žáci 6 - 15 let: 77 – 1. roč./16, 2. roč./12, 3. roč./14, 4. roč./21, 5. roč./14

5.

Žáci ŠD (aktuální stav): 58

6.

Pedagogický personál: 16

7.

Počet zaměstnanců celkem: 24

8.

Školní jídelna/výdejna: ano/ano

9.

Vyvařovací kapacita: 130

10.

Tělocvična: ano

11.

Ubytovací kapacita: ne

Součástí příspěvkové organizace je ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ s vývařovnou, výdejnou.
Škola provozuje doplňkovou činnost:
1. provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
2. hostinská činnost
3. poskytování krátkodobých pronájmů
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2.8 Základní údaje o školském zařízení a organizačních součástech
ve školním roce 2020/2021
Stav
k 30. 9. 2020
ZŠ
ŠD
MŠ
ŠJ

Počet tříd/ročníků
celkem
5/5
2
2
jídelna
vývařovna
výdejna

Počet dětí/žáků
76
58
38
76 žáků ZŠ
38 dětí MŠ
21 zaměstnanců
a cizích strávníků

Počet dětí/žáků
na třídu, oddělení
15,2
29
19
---

Přepočtený počet
učitelů/pedagogů
6
1,647
4
---

Počet dětí/žáků
se SVP/IVP/PSPP/PI
7/2/5/1 (+1*)
3
-----

*od února 2021 PO v podobě PI formou navýšení PPČ učitelů, počet žáků byl určen dle aktuálních potřeb školy

2.9 Zaměstnanci školy
Organizační řád od 1. 9. 2020
ředitelka

vedoucí učitelka
MŠ

pedagogové MŠ
uklízečky MŠ

3. stupeň řízení

hlavní účetní

vedoucí
školní jídelny

hlavní kuchařka
pomocná kuchařka
pracovnice provozu ŠJ

1. stupeň řízení

pedagogové ZŠ

školnice ZŠ
školní asistentka ZŠ, MŠ

hospodářka
/pokladní

zaměstnanci

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
- řídí zaměstnance ZŠ – pedagogy ZŠ, hospodářku/pokladní, školnici/uklízečku ZŠ, školní
asistentku
Střední management – na 1. stupni řízení (2, z toho 1 pedagogický, 1 správní)
vedoucí učitelka MŠ řídí pedagogy MŠ, uklízečky (1x1,0 úv.)
vedoucí školní jídelny (1x0,6 úv.+H/P) řídí kuchařky a pracovnice provozu ŠJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2020/2021

Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
739 59 Střítež 108

Zaměstnanci (21, z toho 14 pedagogických, 7 nepedagogických)
pedagogové MŠ – 4 učitelé MŠ (4x1,0 úv.)
pedagogové ZŠ – 5 učitelů ZŠ (5x1,0 úv.), 3 asistenti pedagoga (1x0,5 úv., 2x0,638), z toho
1+V, 2 vychovatelé ŠD (1x0,747, 1x0,65 + AP, dělená směna), 1 speciální pedagog (1x0,136
úv.)
hlavní kuchařka (1x1,0 úv.)
pomocná kuchařka (1x1,0 úv.)
pracovnice provozu školní jídelny (1x0,1+Ukl. MŠ,1x0,25+Ukl. MŠ)
uklízečky MŠ (1x0,9 úv+PPŠJ., 1x0,5 úv.+PPŠJ)
školnice ZŠ (1x1,00 úv., dělená směna)
hospodářka/pokladní (1x0,4 úv.+VŠJ)
školní asistentka (0,3 úv. V MŠ a 0,4 úv. V ZŠ)

Zaměstnanci
ZŠ a MŠ 2020/2021

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 Hnojníku.
Škola je centrem kulturního i společenského dění obce Střítež.
VÝROČNÍ ZPRÁVA
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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, koordinátora 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
ohrožení zdraví a bezpečnosti při činnostech, jichž se účastní v průběhu vzdělávání
i výchovných aktivitách.
2.11

Prevence sociálně patologických jevů

Metodickou podporou při řešení sociálně-patologického chování žáků slouží „Minimální
preventivní program“ (MPP), který je zpracovaný na každý nový školní rok. Vycházíme
z aktuálních potřeb naší školy, zaměřujeme se na výchovu a vzdělávání žáků ke zdravému
životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti.
VÝROČNÍ ZPRÁVA
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V tomto školním roce jsme z větší části plnili MPP v době distanční výuky, a to v rámci
třídnických hodin. Zaměřili jsme se na bezpečné chování na internetu z důvodu zvýšení
negativních projevů jako jsou kyberšikana, nevhodnost používání sociálních sítí a zveřejňování
vlastních fotografií, hrozící nebezpečí závislosti na digitálních technologiích, nové sociální sítě
s názvem Tik Tok apod.
Zákonné zástupce jsme pravidelně informovali v rámci třídních schůzek či konzultací
prostřednictvím online setkání v Google Meet, a to nejen o prospěchu žáků, ale posílali
jsme také odkazy na články a webináře k problematice bezpečného chování na internetu,
např. webinář pro rodiče „Dítě na internetu“, projekt „Kraje pro bezpečný internet“ apod.
Pro úspěšný návrat žáků z distanční výuky k prezenční výuce s cílem minimalizovat stresové
situace a vytvořit bezpečné prostředí jsme zařazovali preventivní aktivity v rámci třídnických
hodin, projektové vyučování, vyučování v přírodě. V prvních týdnech jsme věnovali pozornost
zejména znovuobnovení bezpečného klimatu třídy.
Velkou pomocí v naší snaze učit žáky zodpovědnosti za vlastní bezpečí byl online program
organizovaný ve spolupráci s Policií ČR, který proběhl prostřednictvím Google Meet. Žáci všech
tříd postupně prošli školením s lektorkou – policistkou, která je poučila o chování na téma
Vlastní bezpečí a Kyberšikana. Dle ohlasů z řad učitelů i žáků zanechala diskuze, která proběhla
na závěr každé lekce, ve všech zúčastněných mnoho důležitých informací, rad i otazníků,
a tak my, učitelé, máme z čeho čerpat při další pedagogické práci na toto téma.
Preventivní programy jsou organizovány a koordinovány školním metodikem prevence,
kterým je učitelka Mgr. Olga Landecká, vykonávající současně funkci výchovného poradce.
Metodickou práci v oblasti prevence vykonává v souladu s Národní strategií primární prevence
rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2027. Metodik prevence se pravidelně
účastní setkání školských metodiků a na konci roku vyhodnocuje plnění Minimálního
preventivního programu.
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 online 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
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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 zasáhla vzdělávání z velké části. Na základě zkušeností z minulého školního roku
se nám podmínky „domácího vzdělávání“ díky výborné spolupráci zákonných zástupců,
proškolení a jejich praxí s cloudovými službami balíčku Google Workspace (dříve GSuite)
podařilo nastavit od začátku distanční výuky bez větších problémů. Jednotným prostředím
pro vzdělávání byla Učebna Classroom, pro komunikaci se zákonnými zástupci jsme nadále
využívali informační systém Edookit.

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 2020/2021 (6. 10. 2021) proběhly volby do školské rady a ŠR byla nominována
v tomto složení:
- Mgr. Adéla Kapitanovová – jmenována zřizovatelem Obce Střítež
- Jan Filipczyk – zvolen za zákonné zástupce
- Mgr. Lenka Drabinová – zvolena 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
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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
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 2020/2021 financoval zřizovatel nad rámec provozních prostředků
rekonstrukci sociálního zařízení v I. třídě MŠ. Plánovaná rekonstrukce elektroinstalace
se v tomto školním roce nakonec neuskutečnila pro neúspěch žádosti o dotaci z Ministerstva
financí. Díky připravenému projektu se zřizovatel pokusí záměr realizovat z dalších dotačních
výzev.
Pro další školní rok 2021/2022 jsou v jednání se zřizovatelem i další neodkladné investiční
potřeby školy, jakými jsou rekonstrukce odpadového systému, podlahových krytin, kuchyně
a sportoviště.

2.15

Spolupráce s ČMOS

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

2.16

Organizace školního roku 2020/2021

Organizace školního roku 2020/2021 v základních školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
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Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna
2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
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Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. Pátek 2. dubna 2021
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 čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve středu 1. září 2021.
2.17

Plán akcí 2020/2021

ZÁŘÍ
●
●
●
●
●
●
●

Zahájení projektu "Sportuj ve škole" v ŠD pro školní rok 2020/2021
Zahájení soutěže ve sběru lesních plodů „Děti zvířátkům“
Zahájení projektu "Klub škol, které čtou dětem" (Celé Česko čte dětem)
Pasování žáčků na čtenáře (ve spolupráci s třineckou knihovnou) – náhrada za červen
PŘEHAZOVANÁ v Ropici
Noční stezka pohádkovým lesem
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)
● Vlastivědný výlet do pravěku (Archeopark Chotěbuz)
● Setkání s jubilanty"
● MINIKOPANÁ ve Smilovicích
● "Vítání občánků" – vystoupení našich žáků
● Sběr plodů zvířátkům na zimu v ŠD
LISTOPAD
● Lampionáda
● Divadelní představení
● Jízda na bílém koni v ŠD
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
●
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LEDEN
FLORBAL v Třanovicích
● Zimní olympiáda v ŠD
● Kino v ŠD
ÚNOR
● Ples rodičů v KD
● 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
● Třídní a školní kolo soutěže "Rozvíjej se, poupátko" ve zpěvu populárních písní
● DĚTI PŘED OPONOU – setkání divadel v Třanovicích
● Den Země
● ČteFest (přeloženo na červen)
● Dopravní výchova v ŠD
● Turistický výšlap v ŠD
● Pálení čarodějnic
● Pálení čarodějnic v ŠD
● Zahájení projektu Badatel 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
●
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"Rozvíjej se, poupátko" – soutěžní hudební a výtvarný projekt – regionální kola
Třinecko, Jablunkovsko, Stonávka
● "Rozvíjej se, poupátko" – finále soutěžního hudebního a výtvarného projektu
ČERVEN
● Den dětí
● Dopravní soutěž „Mladý cyklista“ se zástupci Policie ČR (4. a 5. ročník)
● ČteFest (přeloženo na červen)
● Den dětí v ŠD
● Dětské radovánky
● Výlety tříd
● Rozloučení s 5. ročníkem
● Projektový den v ŠD (Badatel)
●

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 zeleně vyznačené – akce ŠD.
Tento plán byl představen na začátku školního roku 2020/2021. Z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace a uzavření škol se mnoho akcí nemohlo uskutečnit – pro ilustraci
jsou znázorněny přeškrtnutým písmem. Některé z nich byly přeloženy do následujícího
školního roku.
2.18

Projekt „ŠABLONY III STŘÍTEŽ 2020_2021“
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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.

Původní plán realizace: Aktivity budou realizovány v období 1. 8. 2020 – 31. 12. 2021.
Aktuální plán realizace*: Aktivity budou realizovány v období 1. 8. 2020 – 31. 1. 2022.

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.
Změna – prodloužení projektu – souvisí s nemožností vyčerpat personální šablony – školní asistentka čerpala
nemocenské dávky po období delší než 14 dnů.
*

Přehled šablon
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
3.II/1

●

Školní asistent – personální podpora ZŠ (64 šablon)

3.II/10

1. 8. 2020 – 1. 1. 2022
● Klub pro žáky ZŠ (1 realizovaný klub)

3.II/12

1. 8. 2020 – 31. 12. 2021
● 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)

3.I/9

1. 8. 2020 – 1. 1. 2022
● Projektový den ve výuce (1 realizovaný projektový den)

3.I/10

1. 8. 2020 – 31. 12. 2021
● Projektový den mimo školu (1 realizovaný projektový den)
1. 8. 2020 – 31. 12. 2021
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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
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 (Seminář s psychologem Janem Svobodou, webinář
Jak na formativní výuku, webinář Nové projekty škol, Webinář k dotačním příležitostem,
webinář Dítě v normě a mimo normu, webinář Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických
dovedností, letní příměstská škola Hejného metoda). Velmi jsme uvítali školení zaměřená
na praktické využití aplikací Google Workspace využitelná při přípravě učitelů na distanční
výuku (práce s tabulí Jamboard, práce v G Slides, práce v G Sheets, G Keep, tvorba
interaktivních pracovních listů). Témata těchto školení byla přizpůsobena potřebám naší školy.
2.19

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
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●

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.

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)
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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
Rozkvetlá škola – REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ ZAHRADY v rámci programu ŽP "Přírodní
zahrady" - proměny zahrady od 20. 4. 2021
Rozkvetlá škola – REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ ZAHRADY v rámci programu ŽP "Přírodní
zahrady" - prázdninová pomoc našich žáků nejen při sázení rostlin, 29. 7. 2021
Rozkvetlá škola – REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ ZAHRADY v rámci programu ŽP "Přírodní
zahrady" - předání stavby 10. 8. a 11. 8. 2021

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).
Hlavní stavební práce proběhly v prázdninových měsících roku 2021.
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Vrbové stavby

Alpinum

Vážíme si pomoci dobrovolníků…

Bylinková zahrádka
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Drak – ochránce

Představení zahrady veřejnosti

Díky ochotě zaměstnanců, našich žáků i dobrovolníků z řad rodičů, kteří velkou měrou přispěli
k dokončení díla, jsme k 1. 9. 2021 obě rekonstruované školní zahrady mohli oficiálně předat
do užívání našim dětem a žákům při slavnostním zahájení školního roku 2021/2022. Nové
prostory přinášejí do života školy nové možnosti výuky, na které byli učitelé odborně
proškoleni a na které se žáci těší – věříme, že nadšení z nových prostor našim dětem vydrží
co nejdéle a budou s láskou pečovat o svěřený koutek přírody v okolí školy.
Více informací o realizaci projektu najdete v kapitole 2.29 Prezentace školy.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2020/2021

Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
739 59 Střítež 108

2.20

Přehled tříd a žáků

Na začátku školního roku přišlo 16 žáků do 1. ročníku, na konci školního roku přestoupilo
z 5. ročníku 14 žáků na 2. stupeň ZŠ.
Celkem žáků ZŠ k 30. 9. 2020: 77, z toho: 44 dívek a 33 chlapců, z toho 7 žáků
se SVP, z toho 4 s AP.
Třída

Ročník

Třídní učitel

Asistent pedagoga

Celkem žáků

Dívek

Chlapců

I. třída
II. třída
III. třída

1. ročník
2. ročník
3. ročník

Mgr. Lenka Drabinová
Mgr. Eva Machová
Mgr. Olga Landecká

Bc. Beata Beková
--Kristýna Arpášová

16
12
14

6
8
9

10
4
5

VI. třída
V. třída

4. ročník
5. ročník

Mgr. Petra Lysková
Mgr. Yvetta Škutová

Věra Pirklová
Ing. Janina Poloková

21
14

13
8

8
6

K 12. 4. 2021 přestoupili 3 žáci naší školy (z toho 1 dívka) na jinou ZŠ. K 31. 8. 2021 přestoupily
2 žákyně naší školy na jinou ZŠ.
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2.21

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;

-

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.
K 1. 9. 2020 byla v Dodatku č. 3 aktualizována kapitola Zabezpečení výuky žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami v souladu s vyhláškou č. 248/2019, kterou se mění vyhláška
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
s účinností od 1. 1. 2020.
K 3. 5. 2021 byla v rámci Dodatku č. 4 rozšířena kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
o možnost formativního hodnocení.
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Pod vedením koordinátora ŠVP Mgr. Evy Machové a ředitelky školy byla na konci školního roku
2020/2021 zahájena příprava nového ŠVP podle nového RVP ZV. V souvislosti se změnami
nového kurikula aktualizují učitelé ZŠ celý vzdělávací program tak, aby byl v souladu
s legislativními předpisy a současně odpovídal potřebám školy a zkušenostem učitelů. Součástí
nového programu tak budou nově vytvořené vyučovací předměty slučující podobné vzdělávací
oblasti, díky čemuž může výuka napomoci k smysluplné redukci učiva, které se dosud
v různých předmětech dublovalo, a poskytnout tak učitelům větší prostor pro individualizaci
výuky u žáků vyžadující zvláštní péči (žákům se SVP i žákům nadaným). Vzdělávání podle
nového ŠVP ZV bude naplánováno od 1. 9. 2022.
2.22

Učební plán
Předmět

Český jazyk

ČJ (Ml, Čt,
Ps, LV)
Anglický jazyk
AJ
Matematika
M (Ma, G)
Informatika
Inf
Prvouka
Prv
Přírodověda
Př
Vlastivěda
Vl
Hudební výchova HV
Výtvarná výchova VV
Tělesná výchova TV
Praktické činnosti PČ
Celkem
Časová dotace

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Třída/ročník
I./1. roč. II./2. roč. III./3. roč. IV./4. roč. V./5. roč.
9
10
9
7
7
--4
--3
----1
1
2
1
21

--5
--2
----1
1
2
1
22

3
5
--3
----1
1
2
1
25

3
5
----2
2
1
2
2
1
25

3
5
1
--1
2
1
2
2
1
25
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Rozvrh hodin

Použité zkratky:
ČJ
Čt
Ps
LV
AJ
M
G
Inf
Prv
Př
Vl
HV
VV
TV
PČ

Český jazyk
Čtení
Psaní
Literární výchova
Anglický jazyk
Matematika
Geometrie
Informatika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Praktické činnosti
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Nepovinné předměty, zájmová činnost

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci budou kroužky v naší škole v tomto školním roce
probíhat v rámci tříd jako tzv. AKTIVITY s pestrou nabídkou činností. Zahájení je naplánováno
na začátek října, přesný rozvrh bude zveřejněn nejpozději 1. října 2020 v návaznosti
na opatření MZd, které je avizováno na středu 30. 9. 2020. Více o náplni kroužků prozradí
plakát:
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Přehled výsledků vzdělávání žáků

Přehled prospěchu (II. pololetí)
Ročník

Počet žáků
ve třídě

1.
2.
3.
4.
5.

15
12
14
20
13

Prospělo
s vyznamenáním
celkem
14
12
14
17
9

tj. %
93,333
100,000
100,000
85,000
69,230

Neprospělo

celkem
1
0
0
0
0

tj. %
0
0
0
0
0

Chování

2. stupeň
0
0
0
0
0

3. stupeň
0
0
0
0
0

Přehled docházky
Ročník

Počet
žáků

1.
2.
3.
4.
5.

16 (15)
12
14
21 (20)
14 (13)

Omluvené hodiny
Neomluvené hodiny
1. pololetí
2. pololetí
Průměr
1. pololetí
2. pololetí
Průměr
na žáka
na žáka
221
343
18,340
0
0
--343
198
22,540
0
0
--165
304
16,445
0
0
--283
229
12,465
0
0
--280
194
17,460
0
0
---

Přehled výchovných opatření
Ročník

Počet
žáků

1. pol.

Pochvaly
2. pol.

1.
16 (15)
32 PTU
24 PTU
2.
12
17 PTU
18 PTU
3.
14
21 PTU
2 PTU
4.
21 (20)
32 PTU
20 PTU
5.
14 (13)
11 PTU
1 PŘŠ + 2 PTU
Celkem za školu
38
59

P
celkem
56
35
23
52
3
97

Další výchovná opatření
1. pololetí
2. pololetí
DVO
celkem
----0
----0
----0
----0
----0
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

Výsledky vzdělávání žáků byly dle doporučení MŠMT z důvodu distanční výuky, která zasáhla
velkou část vzdělávání školního roku 2021/2022, hodnoceny nestandardně a z mnoha pohledů
– viz NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOL – METODICKÉ DOPORUČENÍ (PEDAGOGICKÁ ČÁST) z 31. 3. 2021
(kapitola Průběžné a závěrečné hodnocení).
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Pro motivaci a povzbuzení bylo v průběhu obou pololetích uděleno více pochval třídního
učitele (převážně za zodpovědný přístup ke školním povinnostem v době distanční výuky).
Zákonní zástupci žáků byli se všemi metodickými pokyny vydanými MŠMT průběžně
seznamováni a informováni učiteli při pravidelných konzultacích o úrovni prospěchu
a způsobech jejich podpory. Žákům byl dán dostatečný prostor pro zlepšení prospěchu, byli
svými učiteli podporováni a motivováni, byl jim věnován dostatek času k pochopení učiva.
Individuální podpora navíc probíhala formou zavedení Pedagogické intervence, která byla
poskytována žákům, jenž z důvodu distanční výuky zaostávali nebo neměli dostatečné
podmínky pro kvalitní domácí vzdělávání.
Níže uvedený dopis zákonným zástupcům, který byl ředitelkou školy zaslán dne 25. 6. 2021
prostřednictvím IS Edookit, ilustruje, jak byla nastavena vzájemná komunikace posilující
konstruktivní spolupráci mezi rodinou a školou v této náročné situaci.
Milí rodiče,
s blížícím se koncem školního roku bychom Vám chtěli poděkovat za celoroční spolupráci,
a především za oporu svým dětem v době distanční výuky, díky které jsme náročný školní
rok zvládli bez větších problémů. Brzy Vaše děti donesou vysvědčení, které bude výsledkem jejich
snažení. Kromě měřitelných výsledků vzdělávání budou ve známkách obsaženy také další oblasti
hodnocení, jako jsou aktivita a účast na distančním vzdělávání, osvojení si digitálních kompetencí,
schopnost organizovat si čas a učení v náročnějších podmínkách, plnění zadaných povinných
a doplňkových úkolů, samostatnost, tvořivost a práce ve skupinách či podpora spolužáků. Nutno
tedy podotknout, že na letošní vysvědčení je potřeba nahlížet trochu jinak než obvykle. Z důvodu
posílení pracovních návyků, které byly letošní situací nejvíce oslabeny, doporučujeme adaptaci na
nový školní rok již 14 dní před koncem prázdnin (pravidelné čtení, pozvolný návyk na pracovní
povinnosti, zábavné opakování učiva, např. publikace Opakuj si o prázdninách, aj.).
Žáci byli dne 18. 6. 2021 poučeni pracovnicí zdravotní záchranné služby o bezpečném chování
během hlavních prázdnin. K této problematice vydalo KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE článek s názvem Bezpečnost dětí o hlavních prázdninách
(ke stažení v aktivním odkazu). Zajímavou nabídkou, jak dostat děti od počítačů a motivovat
je k pohybu, jsou prázdninové soutěže organizované z projektu MAP II Třinec (více informací
v aktivním odkazu).
Níže uvádíme nejdůležitější pokyny k poslednímu dni školního roku a přípravě na rok nový. Školní
rok 2020/2021 byl v mnohých ohledech jiný, náročnější, omezující... Rádi bychom pochválili
všechny naše žáky za píli a vytrvalost, se kterou došli až do jeho zdárného konce,
a popřáli jim i Vám, rodičům, abyste si o prázdninách především odpočinuli, užili si krásné
dny a nabrali ztracenou energii.
S pozdravem a přáním příjemného dne za tým pedagogů Dagmar Machálková
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ORGANIZACE POSLEDNÍHO ŠKOLNÍHO DNE 2020/2021
•
•
•
•
•
•

2.26

Slavnostní ukončení školního roku a rozdání vysvědčení proběhne ve středu 30. 6. 2021
od 8:00 do 9:40 hod. Strávníkům bude odhlášen oběd.
Provoz školní družiny bude přerušen od 30. 6. 2021 do 31. 8. 2021, poslední školní
den tedy již ŠD nebude.
Pomůcky pro nový školní rok obdrželi žáci v tištěné podobě od svých třídních učitelek,
najdete je také na našem webu v tomto odkazu
Nový školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021.
Z důvodu nejisté situace žádáme o pravidelné sledování našeho školního webu
a informačního systému Edookit
Prázdninový provoz školy pro případnou administrativu: od 1. 7. do 16. 7.
a od 25. 8. do 31. 8. 2021 ve všední dny v době od 8:00 do 12:00 hod., tel. 558694335,
případně 776694244

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 2021/2022 k ZV, stejně jako v minulém školní roce, v dubnu,
ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Byla prodloužena doba pro příjem žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání, a to na dobu
od 6. 4. do 20. 4. 2021.
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.
2.
3.
4.

do datové schránky školy – ID datové schránky heuue3d,
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
poštou,
osobní podání: od 6. 4. do 20. 4. 2021 po telefonické domluvě předem v době od 8:00
do 12:00 hod.).
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Velkou pomocí a zjednodušením administrace
byla online PŘIHLÁŠKA k ZV v IS Edookit

pro

zákonné

zástupce

i

školu

.
Jako náhradu za neuskutečněnou netradiční formu zápisu, kdy průvodci zápisem byli žáci školy
v rolích pohádkových postav, jsme tuto událost (dle zkušeností z minulého roku) přesunuli
až na 1. školní den 2021/2022 jako „pohádkové uvítání nových prvňáčků“ staršími spolužáky.
Ve školním roce 2020/2021 se k ZV pro školní rok 2021/2022 zapsalo celkem 17 dětí
narozených v září až prosinci roku 2014, dále pak v lednu až srpnu roku 2015. Z celkového
počtu 17 uchazečů bylo 1 dítěti vydáno Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.
K ZV tak ve školním roce 2021/2022 nastoupí do 1. ročníku 16 nových žáků + 1 žák, který bude
opakovat 1. ročník.

2.27

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. Stejně jako v minulém
školním roce, také ve školním roce 2020/2021 to byla také široká nabídka webinářů. Velmi
jsme tuto možnost uvítali a zaměstnanci rozšiřovali své znalosti online. Následující tabulka
poskytuje přehled vzdělávání zaměstnanců ve školním roce 2020/2021. Pro ilustraci v tabulce
uvádíme i neuskutečněná školení.
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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), ŠA – školní
asistent, AP – asistent pedagoga

Datum

Popis

Účastník

Typ

26.08.2020

Školení BOZP a PO

zaměstnanci ZŠ a MŠ

OŠ

27.08.2020

Školení 1. pomoc

zaměstnanci ZŠ a MŠ

OŠ

28.08.2020

Práce s yogabookem

Pd ZŠ + ŠA

OŠ

10.09.2020

Efektivní komunikace s rodiči

Pd ZŠ a MŠ

RŠ

18.09.2020

Metody a postupy práce s žáky se SVP
v ZŠ – prakticky

Poloková, Beková

RŠ

30.09.2020

Beseda s psychologem J. Svobodou

Sabelová, Ježovičová

RŠ

09.10.2020

Řízení ŠD

Wojnarová

OŠ

13.10.2020

Podpora autoevaluace MŠ s využitím
systému InspIS ŠVP

Sabelová

OŠ

24.10. 2020
25.10.2020

Vzdělávání pro budoucnost 2020

Machálková, Škutová

RŠ

5.11.2020

Školní zralost pro učitelky MŠ

Schlesingerová

RŠ

19.11.2020

Distanční výuka jako příležitost
WEBINÁŘ

Machálková

OŠ

19.11.2020

Jak zvládnout vzdálenou výuku s
Edookit a Microsoft Teams
WEBINÁŘ

Machálková

OŠ

11.12.2020

Doba distanční výuky a nových výzev
pro školy a jejich zřizovatele
WEBINÁŘ

Machálková

OŠ

08.01.2021
15.01.2021
22.01.2021
05.02.2021

Jak vést efektivně speciálně
pedagogickou péči pro žáky s dg. SPU
WEBINÁŘ

Kučerová

RŠ

12.01.2021

Jak na formativní výuku
WEBINÁŘ

Landecká, Machálková

OŠ
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20.01.2021
27.01.2021

Tabule Jamboard
WEBINÁŘ

Pd ZŠ

OŠ

29.01.2021

Hygienické minimum
WEBINÁŘ

Kacířová, Wagnerová,
Siwá, Šatná, Ščerbová

OŠ

02.02.2021
10.02.2021

Neklidné dítě ADHD a ADD s Mgr.
Lenkou Bínovou
WEBINÁŘ

Ježovičová,
Bystřičanová

RŠ

02.02.2021

Nové projekty škol
WEBINÁŘ

Machálková

OŠ

03.02.2021
04.02.2021

Vyhledávání a rozvíjení nadaných a
mimořádně nadaných dětí v
podmínkách běžné MŠ

Sierotová

RŠ

04.02.2021

Hospitace ředitelky MŠ – webinář

Sabelová

OŠ

24.02.2021

Školení ICT: editace pdf, práce v
Google Slides (prezentace)

Pd ZŠ

OŠ

25.02.2021

Krajský workshop ICT Nová
Informatika – Revize RVP ZV – Základy
algoritmizace a programování
WEBINÁŘ

Machálková

RŠ

25.02.2021

Dítě v normě a mimo normu
WEBINÁŘ

Schlesingerová

RŠ

03.03.2021

Porada ředitelů MSK “Principy rozpisu
rozpočtu přímých výdajů na rok“
WEBINÁŘ

Machálková

OŠ

02.03.2021

Učíme se venku jaro 2021

Škutová

RŠ

03.03.-05.03.2021

Angličtina od začátku
WEBINÁŘ

Lysková

RŠ

08.03.-10.03. 2021

Anglická gramatika
WEBINÁŘ

Lysková

RŠ

10.03.2021

Školení ICT: G Slides, G Keep, Seznam
Atlas
WEBINÁŘ

Pd ZŠ

OŠ

15.03-17.03. 2021

English pronunciation
WEBINÁŘ

Lysková

RŠ

16.03.2021

DigiDay #EDU 2021 | učitelská
konference GUG.cz

Machálková

RŠ
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WEBINÁŘ
16.03.2021

Oblastní workshop PV Portfolio dítěte
prakticky a smysluplně (bez
akreditace)

Ježovičová, Sabelová,
Schlesingerová,
Bystřičanová

RŠ

17.03.2021

Konference: FORUM mateřských škol
WEBINÁŘ

Sabelová

OŠ

18.03.2021

Webinář k dotačním příležitostem

Machálková

OŠ

22.03.2021

Panelová diskuze MŠMT a NÚKIB k
otázkám kyberbezpečnosti ve
vzdělávání
WEBINÁŘ

Pd ZŠ, MŠ

OŠ

23.03.2021

Konference: Škola = terč legislativních
změn roku 2021
WEBINÁŘ

Machálková

OŠ

24.03.2021

Školení ICT: WordWall
WEBINÁŘ

Pd ZŠ, MŠ

OŠ

25.03.2021

Emoční sebeobrana, psychická
odolnost
WEBINÁŘ

Drabinová

RŠ

30.03.2021

Psychiatrické poruchy u dětí a
mladistvých
WEBINÁŘ

Arpášová

RŠ

31.03.2021

Talent a co s ním
WEBINÁŘ

Sierotová

RŠ

07.04.2021

Červená opice žrala zelený meloun
Sabelová
indickému fakírovi aneb k čemu všemu
nám slouží mozkový jogging
WEBINÁŘ

RŠ

13.04.2021

Jak na čtení s nečtenáři – praktický
on-line workshop pro pedagogy MŠ
WEBINÁŘ

Sabelová,
Schlesingerová

RŠ

15.04.2021

Základní dokumentace škol
WEBINÁŘ

Machálková

OŠ

19.04.2021

Hudební výchova (vydavatelství Taktik) Machálková
WEBINÁŘ

RŠ

21.04-23.04. 2021

English vocabulary
WEBINÁŘ

RŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA
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22.04.2021

Aktivita (na začátku hodiny) desetkrát
jinak pro ZŠ
WEBINÁŘ

Machová

RŠ

26.4.2021

Nadchněte děti pro tvoření

Schlesingerová,
Bystřičanová

RŠ

12.05.2021

Kontrola České školní inspekce – časté
chyby škol
WEBINÁŘ

Machálková

OŠ

23. - 25.5.
2021

Pohádka nás naučí – webinář

Bystřičanová

RŠ

10.06.2021

InspIS ŠVP v praxi školy
WEBINÁŘ

Machálková, Machová

OŠ

10.06.-12.06.2021

Sfumato® (Splývavé čtení®) aneb čtení
pro všechny děti – základní distanční
seminář

Kučerová

RŠ

17.06.2021

Konference „Jedlá školní zahrada“

zaměstnanci MŠ

RŠ

21.06.-22.06.2021

Rozvoj grafomotorických a
vizuomotorických dovedností

Kučerová, Škutová

RŠ

16.08.-20.08.2021

Hejného metoda (letní příměstská
škola)

Kučerová

RŠ

2.28 Vybráno ze školních aktivit pohledem do fotogalerie 2020/2021 (seřazeno sestupně,
odkázáno na fotogalerie)
První školní den, 1. 9. 2021
Rozkvetlá škola – prázdninová pomoc našich žáků, 29. 7. 2021
Třídy a zaměstnanci 2020/2021
Návštěva bývalých žákyň, 30. 6. 2021
Poslední den spolu, pátá třída 30. 6. 2021
Závěr školního roku 2020-21, 30. 6. 2021
Ocenění celoroční aktivity v AJ 5. ročníku, 28. 6. 2021
Turistický výšlap na Godulu, 24. 6. 2021
Rozloučení s páťáky – retro hry, 23. 6. 2021
Kino pro děti (akce SRPŠ), 22. 6. 2021
Požární poplach + první pomoc, 18. 6. 2021
Po stopách Karla IV. aneb PÁŤÁCI V PRAZE, 17. 6. 2021
VÝROČNÍ ZPRÁVA
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Mladí záchranáři, školní projekt 4. a 5. ročníku, 8. 6. 2021
ČteFest 2. ročník, 4. 6. 2021
Světový Den dětí, 2. 6. 2021
ČteFest, 1. třída – Marka Míková, 2. 6. 2021
Výtvarné práce druháčků, 28. 5. 2021
Projektový den v Aj s rodilým mluvčím p. Alanem, 28. 5. 2021
Mladí badatelé napříč ročníky, 14. 5. 2021
Rozvíjej se, poupátko – online, 13. 5. 2021
Den Země + kino – čtvrťáci, 11.-12. 5. 2021
Den Země – druháci, 11. 5. 2021
Den Země – třeťáci, 11. 5. 2021
Den Země – prvňáci, 11. 5. 2021
Online preventivní program s Policií ČR, 5. 5. 2021
Jaro ve 4. ročníku, 22.-30. 4. 2021
Projekt o Egyptě, 4. ročník, 13. - 23. 4. 2021
Veselé učení v maskách v I. třídě, 9. 2. 2021
Milé překvapení klaunice Gábiny u prvňáčků a druháčků, 5. 2. 2021
Závěr 1. pololetí 2020/21, 28. 1. 2021
Klub deskových her a logického myšlení s prvňáčky, 3. 12. 2020–28. 1. 2021
Netradiční (a opět distanční) leden 2021, 8.-15. 1. 2021
Adventní čas v naší škole, 26. 11.-18.12. 2020
Distanční podzim, 27. 11. 2020
Galerie prací žáků I. a V. třídy, říjen 2020
Archeopark Podobora, 4. ročník, 7. 10. 2020
Podzimní tvoření našich žáků, 2. 10. 2020
Veselé pátky u čtvrťáků, 2020-2021
Pravěké chýše v lese, 4. a 5. ročník, 16. 9. 2020
Pasování žáčků na čtenáře, 11. 9. 2020
Jména z přírodnin, 4. a 5. ročník, 11. 9. 2020
Začátek školního roku 2020/2021
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2.29

Prezentace školy

1. Prezentace školy na školním webu (seřazeno vzestupně)
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2020
11.9.2020
Vážení rodiče,
pro Volby do Školské rady 2020, konané dne 6. 10. 2020 v době od 14:00 do 15:00 hod.,
můžete ve dnech od 14. 9. do 21. 9. 2020 navrhnout kandidáta z řad zákonných zástupců
žáků, a to prostřednictvím online kandidátního volebního lístku.

Více informací najdete v tomto dokumentu .

Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy
PODĚKOVÁNÍ ZA PROHLÍDKU FIRMY MITRENGA A.S.
25.9.2020
Dne 22. 9. 2020 jsme na pozvání pana Mitrengy navštívili přehlídku práce zahradní techniky
v areálu jeho firmy Mitrenga a.s. ve Stříteži.
Tuto prohlídku jsme zařadili v rámci výukového bloku Plody naší zahrady / pole.
Děti měly možnost prohlédnout si velkou zahradní techniku při práci – sběr sena, lisování
a balení do folie. Naučily se, k čemu jednotlivé stroje slouží a jak fungují. Prohlédly si také
obchod a jako dárek někteří dostali trička s logem firmy. Dětem se exkurze velice líbila
a se zájmem sledovaly, jak velké stroje pomáhají při sklizni úrody na poli.
Chtěli bychom tímto poděkovat provozovatelům, že nám tuto prohlídku umožnili a velice
srdečně se dětem věnovali.

Napsala: Bc. Daniela Bystřičanová, učitelka II. třídy MŠ
VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
20.10.2020
Volby do Školské rady byly dne 19. 10. 2020 uzavřeny a od šk. roku 2020/2021 bude Školská
rada při ZŠ a MŠ Střítež, okr. Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci vykonávat svou činnost
v tomto složení:
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Mgr. Adéla Kapitanovová, jmenována zřizovatelem, Obcí Střítež
Jan Filipczyk, zvolen za zákonné zástupce
Mgr. Lenka Drabinová, zvolena za pedagogické pracovníky školy

Srdečně Vám gratuluji ke zvolení/jmenování a těším se na spolupráci.
Současně bych ráda poděkovala všem členům dosavadní školské rady za jejich práci v minulém
období, tj. od 2017 do 2020.
Úplná dokumentace k volbám k nahlédnutí v prostorách ZŠ (vývěska na chodbě v 1. patře).

Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy
POZVÁNKA NA ODBORNÝ WEBINÁŘ ZDARMA
24.11.2020
Více podrobností o webináři „Úskalí a rizika současné doby a možnosti jejich zvládání
pohledem psychologie a psychiatrie“ najdete v přiložené pozvánce.

Mgr. Dagmar Machálková
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PF 2021
16.12.2020
Ať se Vám v novém roce 2021 zúročí vše dobré, co přinesl rok současný, a přijdou nové
dny naplněné zdravím, radostí a obyčejnými okamžiky štěstí prožitými ve společnosti Vašich
nejbližších.

Za děti a kolektiv zaměstnanců přeje
Dagmar Machálková, ředitelka

PODĚKOVÁNÍ ZA ZVLÁDNUTÍ I. POLOLETÍ 2020/2021
27.1.2021
Na konci I. pololetí nevšedního školního roku 2020/2021 dovolte krátké ohlédnutí.
Z pohledu nás, učitelů, se život školy, a především už téměř rok trvající a stále se měnící
podmínky ke vzdělávání, odrazily i na dovednostech a znalostech našich žáků. Velmi
oceňujeme podporu rodičů, díky které jsme mohli přes všechna omezení, která nám současná
doba přináší, zajistit výuku co nejlépe.
V první části distančního vzdělávání tohoto školního roku jsme využili dřívějších zkušeností
z jara a "nastartování" prostředí Classroom, kterému jsme se s předstihem věnovali
hned v září, neboť bylo zjevné, že prezenční výuka, ze které jsme se tolik těšili, nebude trvat
dlouho. Žáci se tak napříč předměty seznamovali se způsobem přihlašování do Gmailu
již od 1. ročníku a získávali dovednosti při používání digitálních technologií. Distanční výuka
tak nebyla pro naše rodiče, již tak "bolestná", což bylo naším hlavním cílem, neboť si velmi
dobře uvědomujeme, jaké těžkosti zažívali na jaře a jak náročné je zvládnout vlastní práci
a domácí výuku současně, nebo zkoordinovat přípravu do školy několika dětí najednou.
Všichni pedagogové naší školy od začátku výše zmíněných změn absolvovali mnoho
vzdělávacích akcí, aby se naučili co nejefektivněji pracovat s žáky "na dálku"
a aby se zdokonalili v práci s digitálními technologiemi. Stále v tom pokračují i v současné době,
aby jejich hodiny byly pro žáky přínosné i zábavné.
Chtěla bych tímto všem – rodičům (i jiným příbuzným, kteří Vás často zastupovali) i našim
paním učitelkám a asistentkám vyjádřit velké díky za ochotu, obětavost a čas. Velmi si této
podpory, a především trpělivosti, vážím. Věřím, že nám tato bezproblémová spolupráce vydrží
i nadále a budu doufat, že z ní vytěžíme i v dalším období, které nás čeká. Jaké bude, to nikdo
z nás nedokáže říct, v jednání je návrat žáků 1. stupně do školy a ponechání prezenčního
stupně výuky pro tyto žáky i v posledním stupni protiepidemického systému PES (jak jistě víte
z médií), držme tedy palce. Naše škola se zapojila do výzvy malotřídních škol, aby tento návrat
podpořila a předala tímto i hlas za rodiče, kteří by návrat žáků do školních lavice jistě uvítali.
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Při hodnocení nesmím zapomenout na naše žáky, kteří zaslouží opravdu velkou pochvalu
- kromě obrovského pokroku v digitální gramotnosti bych chtěla především ocenit jejich
zlepšení v samostatné práci, sebekontrole a schopnosti vyjádřit vlastní úsudek. Máte-li pocit,
že jejich znalosti pokulhávají, dávám Vám za pravdu, i my kantoři máme stejný pocit.
Je však potřeba hodnotit jejich práci v kontextu s podmínkami, a ty musíme vyhodnotit
jako velmi náročné a omezující. Všichni jsme se shodli na tom, že navýšení hodin online výuky
od ledna bylo velmi užitečné a našim žákům prospěšné, samotní žáci jej hodnotí převážně
kladně, z čehož máme velkou radost.
Ve čtvrtek 28. 1. 2021 bude vydáno vysvědčení, resp. výpis z vysvědčení. V naší škole
jsme se rozhodli pokračovat v tradičním způsobu hodnocení, tedy klasifikací (známkami).
Prvňáčkům a druháčkům bude výpis slavnostně předán ve škole. Žákům 3.-5. ročníku
bude výpis z vysvědčení zaslán prostřednictvím IS Edookit dne 28. 1. 2021 v 8:00 hod. a předán
osobně nejpozději do 3 dnů po jejich návratu k prezenční výuce. Jak jsem již zmínila, známky,
které na výpisu žáci najdou, odpovídají souhrnnému hodnocení nejen za měřitelné výsledky,
tedy z desetiminutovek, testů, prověrek apod., ale bude zohledněn také jejich přístup
ke vzdělávání obecně, tedy přístup k práci, účast na online výuce, včasné plnění a zasílání
domácích úkolů i aktivita v hodinách v souladu s DOPORUČENÍM PRO ŠKOLY K HODNOCENÍ
NA VYSVĚDČENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020/2021 vydaným MŠMT dne 4. 1. 2021.
V předvečer vydání vysvědčení přicházíme ještě s dalším oceněním pro naše žáky
- CERTIFIKÁTEM ZA ZVLÁDNUTÍ DISTANČNÍ VÝUKY (více v textu certifikátu).

Máte-li chuť zjistit úroveň svých digitálních
dovedností, vyplňte si tento dotazník,
který dnes obdrželi do Google Učebny
i naši žáci – možná bude zajímavé srovnat
úroveň rodičů a našich žáků, kteří udělali
v ovládání digitálních technologiích
obrovský pokrok...
Za tým pedagogů Dagmar Machálková
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ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO 2021/2022
8.3.2021
Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme k zápisu k základnímu vzdělávání, který v letošním roce proběhne formou
online podání žádosti v termínu od 6. dubna do 20. dubna 2021.
Více informací najdete v přiloženém plakátu a na stránce ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ na našem školním webu.

Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy
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ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO 2021/2022
11.3.2021
Vážení rodiče,
Vzhledem k současné epidemiologické situaci proběhne Zápis k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2021/2022 v MŠ Střítež bez osobní přítomnosti dětí ve škole, a to pouze online
podáním žádosti. Termín k podání přihlášek je stanoven na období od 4. května do 18. května
2021.

Více informací najdete v
přiložené pozvánce a na
webové stránce ZÁPIS K
PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ.
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WEBINÁŘ K OTÁZKÁM KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
18.3.2021
Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním úřadem
pro kybernetickou a informační bezpečnost zvou na online diskuzní panel s názvem Panelová
diskuze MŠMT a NÚKIB k otázkám kyberbezpečnosti ve vzdělávání.
Podle našeho názoru se jedná o velmi aktuální téma, které se týká i Vašich dětí.
Zvlášť upozorňujeme na 2. část: Rodiče a škola při ochraně dětí v online světě.
Více informací o programu najdete v přiloženém plakátu a na stránkách edu.cz.
Odkaz na vysílání najdete zde.

Za tým pedagogů Machálková

POZVÁNKA NA KONFERENCI KE DNI ZDRAVÍ
7.4.2021
Vážení rodiče,
ve dnech od 12. do 16. 4. se v podvečerních až večerních hodinách budete moct těšit
na rozhovory na témata duševního zdraví, správné stravy a pohybu, např. na posílení imunity,
rozhovor o významu otužování a mnoho dalších.
Akce probíhá pod záštitou Asociace děkanů lékařských fakult ČR.
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V rámci konference můžete být přímými účastníky 14 debat s odborníky z různorodých odvětví
– diskutovat se bude o významu otužování, zdravém pohybu a stravě, duševním zdraví,
osobním rozvoji nebo také o antikoncepci, závislostech či životě neslyšících. Možná
by Vás, rodiče, mohlo zaujmout téma „Dětská očkování aneb co by měl každý rodič vědět,"
věříme však, že na své si přijde opravdu každý. Vystoupí také několik známých osobností např. MUDr. Radkin Honzák, CSc., doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
nebo Ing. Jan Mühlfeit.
Více o konferenci najdete na webových stránkách akce, odkaz na youtube kanál najdete zde.

Dagmar Machálková
ONLINE BESEDA "DÍTĚ NA INTERNETU"
22.4.2021
Milí rodiče,
dne 5. 5. 2021 máte možnost aktivně
se zapojit do online besedy na téma "Dítě
na internetu".
Zaregistrujte se do 3. května ZDE nebo
pište na e-mail:
katerina.czempkova@trinecko.cz.
Na
e-mail
Vám
pošleme
pro připojení.

odkaz

Více informací v pozvánce.

Mgr. Dagmar Machálková
VÝROČNÍ ZPRÁVA
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PĚVECKÁ SOUTĚŽ POUPÁTKO ONLINE
17.5.2021

Ve čtvrtek 13. května proběhlo finále pěvecké soutěže Rozvíjej se, poupátko, díky vládním
opatřením však velmi nestandardně. Již v loňském roce jsme ze zjevných důvodů nemohli
náš projekt realizovat, což nám bylo obzvlášť líto, neboť v roce 2020 se měla soutěž konat
pro 3 regiony, jak se stalo tradicí každým druhým rokem již od roku 2012. Když se mimořádná
situace omezující zpěv přehoupla i do letošního roku, přemýšleli jsme, jakým způsobem dětem
zpívání dopřát, a napadlo nás využít dovedností nabytých při distanční výuce a uspořádat
soutěž online. Stačilo pak již přizpůsobit pravidla. Nakonec jsme se rozhodli ponechat soutěž
"doma", tedy v naší škole, neboť jsme si byli vědomi velkých komplikací při organizaci soutěže
pro ostatní školy.
Pravidla soutěže najdete v této online pozvánce.
Pro online vysílání jsme vytvořili Google Učebnu s názvem "Rozvíjej se, poupátko online 2021"
a finále tak proběhlo v prostředí Google Meet (video schůzky v této učebně) - v jednotlivých
třídách ZŠ i MŠ paní učitelky zobrazily prezentaci na interaktivní tabuli, rodiče finalistů si mohli
ONLINE KONCERT užít společně s námi (pomocí školního Gmailu svého dítěte).
Z reakcí diváků při online prezentaci i následných ohlasech víme, že si všichni online Poupátko
užili. Ocenili jsme především zájem dětí soutěže se zúčastnit, přestože přihlášení nebylo vůbec
snadné, neboť děti musely překonat mnoho překážek – najít a nacvičit si píseň bez pomoci
učitelů, nahrát své soutěžní vystoupení (určitě to nevyšlo na 1. pokus 😉) a zaslat je v digitální
podobě... Je to především zásluha rodičů, kteří dětem při nácviku a nahrávce pomáhali,
a tak bychom jim touto cestou chtěli poděkovat.
Odborná porota z řad paní učitelek zvolila zlaté, stříbrné a bronzové umístění těm nejlepším
zpěvákům, žáci ve třídách vybrali pomocí hlasování také vítěze DIVÁCKÉ SOUTĚŽE. Odměny
VÝROČNÍ ZPRÁVA
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byly dětem předány porotou ještě téhož dne. Více o pravidlech a průběhu online soutěže
najdete v této prezentaci, ve které si můžete poslechnout také soutěžní nahrávky vítězů.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
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PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE PRO ŽÁKY
25.6.2021
Jedná se o soutěže Třinecký Mount Everest a Prázdninoví dobrodruzi.
Obě soutěže probíhají přes mobilní aplikaci Actionbound, kterou si musí děti stáhnout
do mobilního telefonu a poté oskenovat QR kódy z plakátů, které Vám posílám v příloze.
Samozřejmě pokud dítě nemá chytrý telefon, může si aplikaci stáhnout rodič, který ho bude
během soutěže doprovázet. Pro jednoduší vysvětlení jsme pro žáky připravili i čtyřminutový
video návod, kde se dozví, jak budou soutěže probíhat.
Odkaz na video návod.
Podrobná pravidla soutěže.
•

TŘINECKÝ
MOUNT
EVEREST – probíhá od 1. 7.
do 22. 8. 2021
Soutěž spočívá ve zdolání
předem určených 10 místních
vrcholů hor (viz plakát) během
letních prázdnin, které v součtu
svou nadmořskou výškou měří
podobně jako Mount Everest.
Na každém vrcholu budou děti
plnit
úkoly
a
odpovídat
na otázky. Úkolem je během
prázdnin navštívit co nejvíce hor
a správně odpovědět na kvízové
otázky.
Není
podmínkou
navštívit
všechny
hory.
S mladšími dětmi se samozřejmě
můžou zapojit i rodiče. Děti
s největším počtem bodů budou
oceněny. Celkové vyhodnocení
bude po skončení soutěže,
tj. po 22. 8. 2021.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2020/2021

Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
739 59 Střítež 108
•

PRÁZDNINOVÍ DOBRODRUZI – probíhají od 28. 6. do 22. 8. 2021
Cílem soutěže je poznávat zajímavá
a významná místa na Třinecku,
na kterých budou děti plnit různé
úkoly a odpovídat na kvízové otázky.
Soutěž je rozdělena do čtyř oblastí,
které
budou
probíhat
každé
dva týdny:
– cesta za poznáním Třince a okolí
(28. 6. – 11. 7.)
– cesta za sportovní historií
pod Javorovým (12. 7. – 25.7.)
– cesta za naší přírodou (26. 7. – 8. 8.)
– cesta do světa umění (9. 8. – 22. 8.)
Děti,
které
navštíví
nejvíce
míst a získají nejvíce bodů, budou
oceněny.
Vyhodnocení
bude
vždy po každé oblasti. Celkové
vyhodnocení po 22. 8. 2021.

Mgr. Kateřina Czempková | Magistrát města Třince
finanční a implementační manažer projektu MAP II v ORP Třinec

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, tel. 558 306 193, 604 540 519
e-mail katerina.czempkova@trinecko.cz, www.trinecko.cz
Webové stránky projektu: http://map.trinecko.cz/
FB projektu: https://www.facebook.com/mapIItrinec
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR STŘÍTEŽ 2021
25.6.2021
Srdečně zveme jménem organizátora!

ROZSVÍTÍME HODONÍNSKO – BENEFIČNÍ AKCE
19.7.2021
Prostřednictvím našeho webu si dovolujeme pozvat všechny dobré lidi k účasti
na akci ROZSVÍTÍME HODONÍNSKO, jejíž hlavním organizátorem je taneční kurz TANEC nebo
VÍNO. Čeká Vás zajímavý program 🎶, jehož hlavní hvězdou bude známý zpěvák XINDL X.
Děkuji Martinu Prágrovi, Denise Galandžárové a celému organizačnímu týmu za tento skvělý
počin. Pokud oslovil i Vás a rádi byste se přidali k dárcům, můžete tak kromě příspěvku přímo
na akci poslat finanční dar na transparentní účet uvedený stejně s dalšími podrobnostmi
na FB stránkách benefičního projektu.
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Dagmar Machálková

PRÁZDNINOVÁ POMOC NAŠICH ŽÁKŮ PŘI REKONSTRUKCI ŠKOLNÍ ZAHRADY
29.7.2021
Dne 29. 7. 2021 se na to na školní zahradě hemžilo šikovnými brigádníky – naši žáci, vybaveni
rukavicemi a zahradním náčiním ochotně přispěchali na pomoc při velké REKONSTRUKCI
venkovního prostředí naší školy realizovaného v rámci operačního programu Životního
prostředí "Přírodní zahrady" (podrobné informace o projektech s názvem
Rozkvetlá škola ZŠ Střítež a Rozkvetlá škola MŠ Střítež najdete zde).
Nejdříve se malí pomocníci nadšeně pustili do prohlídky dosud provedených úprav
a vyzkoušeli si, jak se "bydlí v hobitím domečku", zda udrží rovnováhu na veverčí dráze
či poznají rostliny na venkovních tabulích. Po krátkém zaučení si rozdělili náčiní a s vervou
zahájili výsadbu skalniček do alpina a keřů v relaxační části zahrady. Nezapomněli
ani na vydatnou zálivku.
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Po svačině naši žáci neváhali pomoct s náročnějšími činnostmi – upravili nevzhlednou
hromadu hlíny nad hobití dírou a navezli štěrk pod dutý kmen.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem dětem i paní učitelce Škutové za čas, který věnovali
škole v době svého volna. Akci hodnotím jako velmi milé prázdninové setkání a věřím,
že spontánní příslib další pomoci, se kterým se mnozí s námi rozloučili, je důkazem toho,
že se akce líbila i ostatním účastníkům. Pro všechny, kdo se na rekonstrukci zahrady podílejí,
jsou právě tyhle reakce tím největším zadostiučiněním za vynaloženou práci.
Těšíme se, až bude stavba zdárně dokončena a budeme si užívat nových přírodních prvků
při výuce, odpočinku i bádání přírody. Nemám obavy, že naše zahrada bude stále "rozkvetlá",
když máme tak ŠIKOVNÉ ŽÁKY 🤗!

Dagmar Machálková
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POMOC S ÚPRAVOU HOBITÍHO DOMEČKU
31.8.2021
Ve středu 18. srpna dorazili na naši krásnou novou školní zahradu dva nadšení pomocníci,
aby vylepšili stávající podobu hobitího domečku. Pan Milich a pan Petrek se do práce pustili
s vervou a vytvořili na kopečku cestu ze špalků, která dokreslila přírodní ráz stavby.
Tímto bych chtěla oběma velmi poděkovat za jejich práci a čas, které věnovali nové zahradě
pro naše děti školkové i školní.
Za novou zahradu jsme velmi vděční, protože jsme získali nový prostor nejen pro hry dětí
a s tím spojený především rozvoj hrubé a jemné motoriky, ale také možnost poznávat okolní
svět všemi smysly a zapojit prožitkové učení na nové zahradě do výuky.

Zuzana Sabelová
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2. Prezentace školy v tisku
Ve školním roce 2020/2021 byly omezené společné aktivity na školní prostředí a převážně
homogenní skupiny tříd. Podle níže uvedených příspěvků se zdá, že byl školní život ochuzen,
opak je však pravdou – možná naopak, neboť přinesl mnoho nových pohledů na práci s dětmi,
užívali jsme si rádoby poklidných dnů v menších kolektivech, což přineslo zlepšení klimatu třídy
i školy, stejně jako posílení důvěry v učitele a vzájemných vztahů. A akcí nebylo málo
(přesvědčit se můžete v sekci 2.28 Vybráno ze školních aktivit pohledem do fotogalerie
2020/2021), jen jsme v této době nepovažovali za důležité prezentovat je na veřejnosti…

● Zpravodaj Stonávka únor 2021
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● Zpravodaj Stonávka červen 2021
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● Zpravodaj Stonávka srpen 2021

2.30

Distanční výuka 2021 – pokroky učitelů i žáků

Doba distanční výuky v 2. vlně, která začala krátce po zahájení školního roku, zúročila velké
úsilí učitelů z 1. etapy, kdy jsme se navzájem či na mnoha školeních učili pracovat s digitální
technikou i psychikou žáků, aby učení na dálku nebylo brzdou při vzdělávání. Samotná
synchronní výuka nám šla mnohem snáz, žáci se naučili reagovat rychleji, byli při výuce
aktivnější a většinu z nich hodiny online bavily, zvlášť když jim učitelky ve spolupráci
s asistentkami připravovaly zábavné a atraktivní úkoly, které s přibývajícími dovednostmi
ze školení bavilo připravovat i učitele (například jednoduché rozehřívačky v programu
WordWall, práce na virtuální interaktivní tabuli Jamboard a další). Vzniklo tak mnoho učebních
materiálů, které nejsou omezeny pouze na distanční výuku, jistě budou pomocí i při prezenční
výuce (viz webová stránka Výukové materiály). Velkou oporu při své práci jsme měli v rodičích,
kteří trpělivě pomáhali svým dětem při práci v nové prostředí Google Učebny Classroom.
Výuková platforma v prostředí Google Workspace byla nastavena již v průběhu prázdnin
a žáci od 1. do 5. ročníku byli pravidelně a systematicky připravováni na práci v Učebnách
(přihlášení, vyhledání učebny, zasílání úkolů, sdílení dokumentů), neboť jsme návrat
k distanční výuce očekávali.
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Naše škola se může pyšnit stoprocentní účastí žáků na distančním vzdělávání. Jednotlivé třídy
postupně navyšovaly online synchronní výuku (od počáteční 1 hodiny denně na 2-4 hodiny),
podle reakcí rodičů i žáků v dotazníkovém šetření nastavení výuky v Google prostředí
i komunikace v informačním systému Edookit většině z jmenovaných vyhovovala.
Na doporučení MŠMT jsme využili také možnosti individuálních konzultací, především u žáků
se SVP nebo z důvodu velkého zhoršení prospěchu či nemožnosti domácí podpory rodičů.
Jak jsme si slíbili v minulém školním roce, věnovali jsme i v této nelehké době péči nejen
zmíněným žákům se SVP, kterým byla poskytnuta mimořádná podpora v podobě
individuálních hodin prezenčních i online, ale také žákům aktivním s chutí se sebevzdělávat.
V jednotlivých učebnách odpovídajícím vyučovacím předmětům byla vytvořena kapitola Úkoly
pro chytré hlavičky, kam jsme pravidelně přidávali logické a náročnější úkoly či práci nad rámec
povinného učiva.
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. Nemáme však obavy,
že znalosti žáci doženou, velkou práci nám však v dalším školním roce dá dostat je „do formy“
v oblasti sebeobsluhy, pohybu a především čtenářských dovedností – to považujeme
za největší bolest a negativní důsledek vzdálené výuky.
Mimořádná opatření a naše škola:
14.10.2020 – přerušení provozu ZŠ (zákaz přítomnosti žáků ve školách)
18.11.2020 – znovuotevření ZŠ pro 1. a 2. ročník
30.11.2021 – znovuotevření ZŠ pro všechny ročníky
04.01.2021 – přerušení provozu ZŠ pro žáky 3. – 5. ročníku
01.03.2021 – přerušení provozu ZŠ pro žáky 1. – 5. ročníku i MŠ
12. 4. 2021 – znovuotevření ZŠ pro všechny ročníky i MŠ
Podrobnější informacemi, jak byly předávány zákonným zástupcům prostřednictvím
webových stránek školy a IS Edookit, se můžete seznámit v těchto odkazech:
27.08.2020 - ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROVOZU ZŠ A MŠ VE ŠK. ROCE 2020/2021
09.09.2020 - POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK VE ŠKOLÁCH
01.10.2020 - ZMĚNY V DŮSLEDKU NOUZOVÉHO STAVU
13.10.2020 - DISTANČNÍ VÝUKA OD 14. 10. 2020
22.10.2020 - JAK SE CHOVAT V DOBĚ PANDEMIE
31.10.2020 - KRIZOVÉ OPATŘENÍ OD 2. LISTOPADU
13.11.2020 - PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 18. 11. 2020
25.11.2020 - PROVOZ ŠKOLY OD 30. 11. 2020 PRO VŠECHNY ŽÁKY
28.12.2020 - NOVÝ ROK ZAHÁJÍME POUZE S 1. A 2. ROČNÍKEM ZŠ
28.01.2021 - PROVOZ ŠKOL OD 1. 2. DO 14. 2. 2021
12.02.2021 - PROVOZ ŠKOL OD 15. 2. DO 28. 2. 2021
15.02.2021 - ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD
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27.02.2021 - OD 1. 3. 2021 PROVOZ PŘERUŠEN I V MŠ
21.03.2021 - DISTANČNÍ FORMA VÝUKY V MŠ I ZŠ PRODLOUŽENA
28.03.2021 - 1. FÁZE OTVÍRÁNÍ ŠKOL
08.04.2021 - ZNOVUOTEVŘENÍ ZŠ – INFORMACE
08.04.2021 - ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ – INFORMACE
05.05.2021 - NOVÁ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ
Abychom uzavřeli tuhle kapitolu povzbudivě, je nutné zmínit, že rok změn a nepředvídaných
nastavení života školy přinesl také mnoho dobrého – přestali jsme spěchat, snažili
jsme se o vzájemné porozumění a pracovat s psychikou žáků i nastavením příznivých sociálních
vazeb třídních kolektivů. Obohatili jsme se vzájemně také v oblasti výuky – naši žáci, především
ti starší, pomáhali svým učitelům při používání nových programů, tvořili zajímavé prezentace
a naučili se oceňovat pedagogy pochvalou, vlídným slovem či zlepšeným chováním.
I my učitelé jsme si osvojili nové způsoby verbálního i neverbálního formativního ocenění
našich svěřenců a naučili se je smysluplně používat při motivaci k práci i povzbuzení za dílčí
pokroky.
2.31

Ze života mateřské školy 2020/2021

Vzdělávací program mateřské školy
Také v letošním školním roce jsme pokračovali v plnění ŠVP s názvem „Pohodová školka“,
který jsme upravovali a přizpůsobovali aktuálním potřebám dětí.
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 však z důvodu nepříznivého počasí nekonal a plavecký výcvik neproběhl z důvodu
nouzového stavu způsobeného pandemií covid-19.
Provoz mateřské školy, personální obsazení
Letošní školní rok jsme začali v nové sestavě pedagogického personálu. S koncem školního
roku odešla z II. třídy MŠ paní učitelka Folvarčná a v této třídě ji nově nahradila paní učitelka
Bystřičanová. Zároveň odešla asistentka pedagoga, paní Kubaczková. Ostatní pedagogičtí
i nepedagogičtí pracovníci zůstali beze změn.
V tomto školním roce se k docházce k 30. 9. 2020 zapsalo 38 dětí +1 dítě s indiv. vzděláváním.
První třídu s názvem “Koťata” navštěvovalo 21 dětí a jedno dítě se vzdělávalo individuálně.
V druhé třídě s názvem “Myšky” bylo 17 dětí. Obě třídy byly heterogenní s dětmi ve věku
VÝROČNÍ ZPRÁVA
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3–6 let. Do první třídy v září 2021 odejde z MŠ 15 předškoláků, z toho jen 13 dětí do naší ZŠ.
Jedno dítě předškolního věku získalo odklad povinné školní docházky.
Během celého školního roku se celá naše společnost stále potýkala s onemocněním covid-19,
což mělo také pro naši mateřskou školu za následek různá omezení. Ať už se to týkalo
zvýšených hygienických opatření, nošení roušek či respirátorů. Z důvodu nařízení vlády byla
také naše mateřská škola 1. 3. 2021 uzavřena a probíhala pouze online distanční výuka
předškoláků. Zpět k prezenční výuce jsme se vrátili 12. 4. 2021, a to pouze s předškolními
dětmi. Dne 10. 5. 2021 se mateřská škola za předem daných podmínek otevřela pro všechny
děti.
Vzhledem k opatření vydaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy reagujícím
na mimořádné opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem
a onemocněním COVID-19 probíhaly zápisy k základnímu i předškolnímu vzdělávání v delším
časovém období bez osobní přítomnosti dětí ve škole formou online podání žádostí
– konkrétně od 6. 4. do 20. 4. 2021 zápis k ZV a od 4. 5. do 18. 5. 2021 zápis k PV.
V letošním roce má naše mateřská škola prázdninový provoz v období od 1. 7. do 16. 7. 2021.
K prázdninovému provozu se přihlásilo 24 dětí.
Ve školním roce 2020/2021 nedošlo k žádnému školnímu úrazu dítěte.
Naše Mateřská škola „Klubíčko“ má dle školského rejstříku aktualizovaného k 1. 6. 2021
kapacitu 45 dětí.
Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo MŠ 38 dětí ve 2 třídách:
● I. třída „Koťata“ (21 dětí + 1 s ind. vzdělávání) – hlavní budova školy
2 učitelky, 1 uklízečka
●

II. třída „Myšky“ (17 dětí) – odloučené pracoviště
2 učitelky, 1 uklízečka

Provoz mateřské školy zůstal v letošním roce: 6:00 – 16:00 hod.
Úplata za předškolní vzdělávání činila v naší MŠ 350 Kč měsíčně.
Do první třídy odešlo z MŠ 15 předškoláků, 1 dítěti byl udělen odklad školní docházky.
Vzdělávání dětí
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.
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Důležitost vidíme ve spolupráci se zákonnými zástupci, základní školou, pracovníky školských
poradenských zařízení, SRPŠ, knihovnou, a snaze podílet se na veřejném životě obce
při různých akcích a vystoupeních pro veřejnost. V letošním školním roce však většinu
plánovaných pravidelných akcí nebylo možné z důvodu vládních opatření realizovat. Snažili
jsme se některé události upravit alespoň bez přítomnosti rodičů nebo jsme vytvořili události
nové, přizpůsobené daným podmínkám.
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, byla většina
plánovaných akcí zrušena nebo přesunuta.

Přehled akcí ve školním roce 2020/2021
ZÁŘÍ

Výstava zahradní techniky

ŘÍJEN

/

LISTOPAD

Návštěva krmelce, nošení žaludů a kaštanů lesním zvířatům

PROSINEC

Mikulášská nadílka
Vánoční dílničky s rodiči - ZRUŠENO
Pohádkový rej - akce pro všechny děti s přespáním pro předškoláky v MŠ
Předvánoční posezení s nadělováním dárků pro MŠ

LEDEN

/

ÚNOR

Lyžařský výcvik - ZRUŠENO
Karneval

BŘEZEN

Velikonoční procházka (cesta s úkoly pro rodiče s dětmi)

DUBEN

Zápisy do 1. třídy ZŠ - ONLINE
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Den Země – úklid lesa
Zahájení plaveckého výcviku – ZRUŠENO
Noc s Andersenem - přespání v MŠ pro předškoláky - ZRUŠENO
KVĚTEN

Zápisy dětí do MŠ - ONLINE
Besídka ke Dni matek - natočení vystoupení a pohádky pro maminky na video
Kino – ke Dni Země
Rozvíjej se, poupátko – ONLINE

ČERVEN

Školní výlet – Ranč Moncheri
Dětský den
Projektový den v MŠ – Velké šelmy v Beskydech
Pasování předškoláků na školáky (bez přítomnosti rodičů) + odpolední program
se spaním v MŠ (jen předšk.)
0. ročník Výšlapu na Godulu - společná akce pro rodiče, děti a zaměstnance MŠ
Kino – ke Dni Dětí
Odpoledne s tatínky ke Dni otců – ZRUŠENO
Radovánky – ZRUŠENO

Materiální vybavení mateřské školy
Vybavení jednotlivých tříd mateřské školy je pestré, děti mají dostatek pomůcek, hraček
a stavebnic.
Největším úspěchem byla rekonstrukce nevyhovujících prostorů sociálního zařízení v I. třídě
MŠ. Bylo vybudováno konečně důstojné sociální zařízení se sprchovým koutem, které nyní
plně vyhovuje požadavkům hygieny pro MŠ s dvouletými dětmi.
Dlouhodobý nedostatek prostoru pro uskladnění pomůcek a materiálu v I. třídě
MŠ byl v letošním školním roce vyřešen rekonstrukcí prostoru bývalé kanceláře školní
asistentky, kde vznikla krásná relaxační místnost pro zaměstnance se skříněmi k uskladnění
spousty materiálu, policemi pro knihovnu zaměstnanců a kout s novým stolem na míru
a novými židlemi, sloužícími k jednáním či relaxaci zaměstnanců.
V druhé polovině školního roku rovněž začala plánovaná rekonstrukce školní zahrady,
díky projektu “Rozkvetlá škola MŠ” vyhlášeného Státním fondem životního prostředí ČR, zatím
pouze vysazením proutěného bludiště. Další úpravy byly realizovány během letních prázdnin.
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Za úplatu za předškolní vzdělávání byl zakoupen především výtvarný materiál a didaktické
pomůcky pro děti.
Jako věcný dar v hodnotě 8 000 Kč, který jsme získali od pořadatelů dětského bazárku, jsme
obdrželi hračky, stavebnice a hry – jako již tradičně byl věnován dětem pod vánoční stromeček.
SRPŠ nám opět přispělo na dárky a tablo pro předškoláky na konec školního roku. Z důvodu
výjimečné situace se nekonala každoroční finanční podpora plaveckého výcviku a dalších
z výše uvedeného důvodu zrušených akcí.
Fotodokumentace mateřské školy
Výstava zahradní techniky

Mikulášská nadílka
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Pohádkový rej

Předvánoční posezení s nadělováním dárků

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2020/2021

Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
739 59 Střítež 108

Zimní hrátky

Karneval
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Jen tak

Jen tak:

Velikonoční procházka
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Úklid lesa ke Dni Země

Školní výlet – Ranč Moncheri
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Dětský den
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Projektový den v MŠ – Velké šelmy v Beskydech

Pasování předškoláků na školáky a spaní v MŠ
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O. ročník Výšlapu na Godulu
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Tablo předškoláků

Fotky tříd
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Bc. Zuzana Sabelová, DiS., vedoucí učitelka MŠ
2.32

Ze života školní družiny 2020/2021

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 7:42 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 2020/2021 navštěvovalo školní družinu 58 žáků ve dvou odděleních. Činnost
probíhala v kmenových třídách a v učebně v prostorách půdy s využitím tělocvičny, hřiště
nebo školní zahrady.
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Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci došlo dne 14. 10. 2020 k uzavření
škol a k přerušení provozu školní družiny. Činnost opět pokračovala od 16. 10., ale pouze
pro žáky 1. a 2. ročníku v homogenních skupinách a od 30. 11. pro žáky 3. - 5. ročníku.
S příchodem nového kalendářního roku 2021 nastoupili opět pouze žáci prvních dvou ročníků,
a to do 26. 2. 2021, když následně 1. 3. došlo opět k dalšímu přerušení provozu. Toto opatření
platilo do 9. 4. 2021. Od pondělka 12. 4. 2021 byl zahájen provoz pro všechny ročníky
v homogenních skupinách. Vychovatelkami se tak staly na přechodnou dobu také asistentky
pedagogů a učitelky ZŠ, abychom mohli zajistit provoz pro všechny ročníky. Od 17. 5. 2021
pak byla tato opatření zrušena a mohli jsme pokračovat ve standardním provozu 2 smíšených
oddělení.
Aktivity ve školní družině
Činnost ve školní družině v tomto školním roce byla zaměřena především na rozvoj logického
myšlení. V tematických okruzích žáci v rámci aktivit a projektových dnů řešili nejrůznější
zajímavé hlavolamy, spojovačky, hádanky, tajenky apod. V souladu s projektem ZŠ s názvem
„Mladí badatelé aneb život v nás a kolem nás“ jsme po návratu žáků do škol zahájili projekt
Badatel, ve kterém byl každý měsíc věnován přírodě objevováním jejího tajemství - např. jarní
květiny, význam hmyzu, léčivé byliny, ptáci apod. Projekt bude pokračovat až do června 2022.
Vychovatelky školní družiny byly nápomocny učitelkám ZŠ při adaptaci žáků po návratu
do škol, konkrétně v přípravě na vyučování, procvičování učiva, posílení pracovních návyků
apod.
Od dubna 2021 byla školní družině svěřena péče o vrbové stavby, které byly vysazeny
z projektu „Rozkvetlá škola ZŠ Střítež“ financovaného dotačního z programu Přírodní zahrady
(viz kapitola 2.19 Projekt „Rozkvetlá škola“). Žáci se s chutí pustili do zalévání těchto
přírodních skrýší s vidinou, že pokud se o ně budou dobře starat, přinesou jim v budoucnu
mnoho radosti při spontánních hrách a odpočinku při pobytu venku.
Školní družina rovněž nabízela projekty zaměřené na posílení fyzické zdatnosti žáků
a poznání přírody, a to realizací celoročního projektu Sportuj ve škole – projekt organizovaný
Asociací školních sportovních klubů, do kterého se naše ŠD zapojila již 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. Ve školním roce 2020/2021
se pro nepříznivou epidemickou situaci projekt omezil pouze na pár lekcí.
Dle doporučení MŠMT jsme trávili čas venku, pokud to počasí dovolilo. Také v tomto školním
roce byl zaveden tzv. vycházkový den (pátek) s cílem poznání okolí školy
a naší obce.
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Přehled nejzajímavějších aktivit ŠD v tomto roce, které jsme mohli uskutečnit (seřazeno
sestupně):
- Opékání párků v ŠD, 25. 6. 2021
- Projekt Badatel – ŠD, 13. 5. - 11. 6. 2021
- Kresba maminky ke Dni matek v 1. ročníku ŠD, 5. 5. 2021
- Kreslení čarodějnice v 1. ročníku ŠD, 30. 4. 2021
- Hrajeme si venku - 1. ročník ŠD, 28. 4. 2021
- Rozkvetlá škola – proměny zahrady od 20. 4. 2021 (zalévání vrbových staveb v ŠD)
- Den Země v 1. ročníku ŠD, 22. 4. 2021
- Druháčci v družině, 3. 2 – 5. 2. 2021
- Soutěž o nejhezčího sněhuláka – ŠD 1. ročník, 28. 1. 2021
- Tvoříme v družině - 1. ročník, 20. 1. 2021
- Dovádění ve sněhu – ŠD 1. ročník, 14. 1. 2021
- Bobování ŠD - 1. ročník, 13. 1. 2021
Plány na školní rok 2021/2022
Budeme pokračovat v projektu Badatel.
Z archivu fotodokumentace školní družiny

Den Země
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Hodně času trávíme venku
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Badatel

Opékání párků
Zita Wojnarová a Bc. Beata Beková, vychovatelky ŠD
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Hodnocení provozu školní jídelny 2020/2021

Provoz školní jídelny
Cena stravy pro žáky je určená výší finančního normativu na nákup potravin. Náklady
na věcnou a mzdovou režii pro žáky dotuje zřizovatel a stát.
Školní jídelna při ZŠ a MŠ Střítež vykonává hlavní činnost (zajištění stravování pro žáky
a zaměstnance školy) a doplňkovou činnost (přípravu jídel pro cizí strávníky), při které se řídí
zejména ustanovením § 119 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími předpisy. Strava se připravuje
v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Při přípravě stravy se musí
dodržovat pestrost jídelního lístku, výživové a hmotnostní normy a také finanční limit na nákup
potravin.
Od 13. 12. 2014 má školní jídelna i výdejna povinnost informovat strávníka
o tom, zda se v nabízené potravině nebo pokrmu vyskytují látky nebo produkty vyvolávající
alergie nebo nesnášenlivost, jejichž seznam je uveden v Nařízení EU č. 1169/2011 – jedná
se o 14 vybraných alergenů.
Školní jídelna podává informace o alergenech v potravinách a v pokrmech na jídelníčcích.
Přítomnost alergenu v pokrmu a nápoji na jídelním lístku je označena číslem stanoveným
na seznamu alergenů. Seznam alergenů je zveřejněn v jídelně. Platba stravného se provádí
bezhotovostně, inkasním způsobem. Veškeré informace o provozním řádu ŠJ, cenách
stravného, jídelních lístcích, kontaktech jsou dostupné na webových stránkách
www.zsstritez.cz. Odhlašování obědu se provádí přes systém Edookit.
Počet stravovaných v roce 2020/2021: 42 dětí MŠ, 76 žáků ZŠ, 21 zaměstnanců a cizích
strávníků. V tomto školním roce bylo uvařeno a vydáno 15 008 obědů, 4 643 svačin.
3 550 přesnídávek. V tomto školním roce bylo uvařeno a vydáno 12 995 obědů,
4 279 přesnídávek a 3 253 svačin.
V minulých letech prošla kuchyň částečnou úpravou prostředí, byla dovybavena moderními
spotřebiči. V červnu proběhlo výběrové řízení na pořízení kapotové myčky na nádobí.
Výběrového řízení se zúčastnily tři firmy a na základě hodnocení předložených nabídek byla
zakázka přidělena firmě PROMOS TRADING, která v srpnu myčku instalovala. V průběhu
školního roku probíhaly revize, opravy strojů a zařízení, malování provozních prostor a další
nutné činnosti k zajištění provozu.
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
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“Vaříme netradičně” a v tomto školním roce dvěma certifikáty „Přírodní cestou“ za používání
speciálního 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.

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 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.
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Nabízíme také možnost odebírání obědů cizím strávníkům – zájemcům z řad občanů. Věříme,
že ve spolupráci s naším zřizovatelem, obcí Střítež, se v brzké době podaří realizovat plány
prostorové rekonstrukce, abychom naše služby mohli poskytovat ještě ve vyšší kvalitě
a v souladu s nároky dnešní doby. Jídelna zajišťuje rovněž odnos stravy na odloučené
pracoviště mateřské školy.
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. V červnu jsme zajistili praxi pro studentku medicíny,
budoucí výživovou terapeutku. Praxe spočívala v seznámení s provozem, sestavováním
jídelníčku, prostudování normativů potravin, kontrolou spotřebního koše apod.
Školní jídelna zaměstnává 2 pracovnice na plný úvazek, 2 pracovnice na výdej svačinek a výdej
na odloučeném pracovišti s celkovým úvazkem 0,35 a vedoucí školní jídelny s úvazkem 0,6.
Kolektiv školní jídelny je odborně způsobilý a stabilizovaný. Zaměstnanci kuchyně a pracovnice
provozu ŠJ se pravidelně účastní provozních porad. Každý rok absolvují odborný seminář
Hygienické minimum. V tomto školním roce proběhl online formou.
Úzce spolupracujeme s pedagogy, snažíme se je podporovat v jejich práci s dětmi na téma
zdravý životní styl nebo jim být nápomocni při dalších školních projektech. Jedním
z nich byl Světový den dětí, na který zaměstnanci školní jídelny zajistili netradiční stravu
pro zahradní párty jako odměnu dětem, aby byli v souladu s tématem tohoto vydařeného
projektového dne.
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Anna Kacířová, vedoucí školní jídelny
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2.34 Tematické šetření ČŠI Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání v základních a středních
školách se zapojením naší školy

Tematická zpráva ke stažení zde.
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3. Finanční část
3.1

Zpráva o hospodaření za rok 2020

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2020 skončilo ziskem ve výši 32 773,25 Kč,
z toho v hlavní činnosti ve výši 14 419,38 Kč a v doplňkové činnosti ve výši 18 353,87 Kč. Výsledek
hospodaření ovlivnilo mnoho faktorů. Jednak celonárodní opatření z důvodu nemoci
COVID-19, kdy po část roku byla škola omezena na provozu, a tím ušetřila
např. na materiálových nákladech, pořízení vybavení, spotřebě vody, odložením některých akcí
– Poupátko, plavání apod. Dále také proúčtováním časového rozlišení investičních transferů
z majetku
předaného
zřizovatelem,
které
v tomto
roce
navýšilo
výnosy
o 119 134,00 Kč. Naproti tomu se zvýšily odpisy z majetku a nyní již dosahují částky
253 380,00 Kč.
Tyto faktory byly důvodem pro zřizovatelem schválený přesun části provozního příspěvku ve výši
150 0000,00 Kč do investic a škola tak mohla realizovat modernizaci sociálního zařízení v I. třídě
mateřské školy. Protože investiční fond neměla v plné výši krytý, musela jej částečně krátit,
a to ve výši 15 090,53 Kč. Nyní má v investičním fondu 562 790,75 Kč, část fondu ve výši
429 766,55 Kč použije počátkem roku 2021 na úhradu faktury za výše uvedenou modernizaci.
V průběhu roku škola obdržela věcné dary ve výši 24 189,20 Kč a finanční dary ve výši
29 384 Kč, z nichž některé byly původně určeny na projekt „Rozvíjej se poupátko“, avšak z důvodu
nutnosti zrušení projektu byly se sponzory uzavřeny dodatky smluv na jejich další použití
bez specifikace účelu.
Obec Střítež poskytla organizaci v roce 2020 příspěvek na provoz v celkové výši
1 210 000,00 Kč (po schváleném převodu 150 000,00 Kč do investičního fondu se snížil příspěvek
na částku 1 060 000,00 Kč), v tom bylo určeno 20 000,00 Kč na projekt
Rozvíjej se, poupátko“ a 21 000,00 Kč na úhradu plaveckého výcviku. Plavecký výcvik
se konal jen po část roku (z důvodu nemoci COVID-19), takže se příspěvek využil
jen částečně, a ze stejného důvodu se nekonal projekt „Rozvíjej se, poupátko“,
ale některé výdaje před jeho zrušením již byly uskutečněny (nákup odměn pro děti). Tyto věci
budou použity na projekt v dalším období.
Ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje škola obdržela
dotaci na přímé náklady na vzdělávání ve výši 11 833 517,00 Kč, na Rozvojový program Podpora
financování přímé pedagogické činnosti učitelů částku 26 848,00 Kč a na Rozvojový program
Podpora výuky plavání (určeno na dopravu) částku 3 049,20 Kč. V rámci dotace na přímé výdaje
na vzdělávání byla vyčleněna částka 117 280,00 Kč na pořízení IT pro zajištění distanční výuky.
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Organizace je zapojena do projektu OPVVV „ŠABLONY III STŘÍTEŽ 2020_2021“, na který v roce 2020
obdržela zálohový transfer ve výši 562 367,00 Kč, z něhož v roce 2020 použila na financování
nákladů částku 198 311,00 Kč. Projekt bude ukončen v roce 2021.
Škola se v roce 2020 zapojila také do dalších dvou projektů financovaných z prostředků Státního
fondu životního prostředí ČR, a to „Rozkvetlá škola ZŠ Střítež“ a „Rozkvetlá škola MŠ Střítež“,
jejichž realizace se uskuteční v roce 2021. V roce 2020 předfinancovala u těchto projektů služby
dotačního managementu ve výši 47 400,00 Kč.
Kromě výše uvedených zdrojů financování byly použity v roce 2020 vlastní příjmy
ve výši 663 197,00 Kč. Tyto příjmy byly tvořeny především příjmy za stravné žáků, zaměstnanců,
úplatou za předškolní vzdělávání a úplatou za zájmové vzdělávání, zapojením prostředků FKSP
na pořízení vybavení na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a ostatními výnosy.
Organizace má také doplňkovou činnost, v roce 2020 činily příjmy z doplňkové činnosti
36 102,00 Kč, a to ze stravného cizích strávníků a pronájmu prostor.
Ve Stříteži 10. 2. 2021
Zpracovala: Ing. Marie Turoňová, účetní
Schválila: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy

3.2

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled 2022-2023
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4. Plán činnosti školy ve školním roce 2021/2022
1. Při výchovně vzdělávací činnosti školy chceme v novém školním roce 2020/2021:
●

Nadále naplňovat cíle ŠVP ZV v praxi a připravit revidovaný ŠVP ZV dle platného RVP ZV,
aby byl připraven pro školní rok 2022/2023;

●

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 (depistáže školní zralosti, depistáže
logopedické apod.);

●

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, zvýšit zájem o ochranu přírody při naplnění projektů „Rozkvetlá
škola ZŠ Střítež“ a „Rozkvetlá škola MŠ Střítež“ (více viz kapitola 2.19 Projekt „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 využít v projekty Sazka olympijský víceboj a rozvíjet sportovní
všestrannost a motivovat k zájmu o posilování fyzické kondice při plnění atletických
disciplín v rámci tříd (mladší děti Olympijský diplom, starší Odznak všestrannosti), využívat
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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),
pokud to epidemická situace dovolí (projekt Učíme se navzájem – starší žáci učí seniory,
jak zvládat internet bezpečně a s využitím kritického myšlení);

●

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 podmínky školní kuchyně, dokončit
rekonstrukci vnitřních prostor školní bud (elektroinstalace, odpadový systém, podlahy,
tělocvična), 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 Google Workspace, jak při výuce žáků, tak při další pedagogické práci.
Využít dovedností získaných při distanční výuce a nadále vytvářet 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. 2021
Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy
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Digitálně podepsal Mgr. Dagmar
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Datum: 2021.10.27 13:49:06 +02'00'
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Schváleno Školskou radou při ZŠ a MŠ Střítež dne 13. 10. 2021.
Za Školskou radu
podpis:
Předáno zřizovateli dne
Za zřizovatele
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5. Použité zkratky
DDM

Dům dětí a mládeže

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

ICT
IS

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

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
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