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1. Slovo úvodem 

Školní rok 2021/2022 přinesl žákům střítežské školy mnoho zážitků 

A je tady červenec a s ním i bilance právě skončeného školního roku 2021/2022. Pokud bychom 

chtěli vyjádřit jeho charakter citátem, nejpříznačnější by byla asi myšlenka Barbory Englishové: 

„Cesta bez překážek nikam nevede.“ Školním rokem zatřáslo opět mnoho překážek,  

změn a překvapení z důvodů omezení způsobených pandemií covid-19. Oproti minulým dvěma 

letům jsme však situaci zvládli mnohém lépe a překážky byly spíše motivací k poznávání nových 

cest než problémem. Hledali jsme “tři klíče ke štěstí” dle doporučení Lucie Königové: 1. dělali 

jsme, co nás baví, 2. byli tam, kde jsme rádi a 3. s těmi, se kterými je nám dobře.  

Výuku  jsme prokládali mnoha projekty – týkaly se našeho vztahu k přírodě (Zdobení lesa 

zvířátkům v zimním období, Den Země s Tondou Obalem, Rozkvetlá škola – péče o školní 

zahradu a následné naučné či kreativní aktivity), vědě a technice (Mladí badatelé – poznání 

světa kolem nás, lidského těla, staveb, řemesel apod., O2 Chytrá škola – projekt na rozvoj 

digitálních kompetencí a zásad kybernetické bezpečnosti) nebo kultuře (Rozvíjej se, poupátko 

– 20. ročník mezinárodní pěvecké a výtvarné soutěže).  

Věnovali jsme se také stále aktuálnějšímu tématu: “Ve zdravém těle zdravý duch”. I přes náš 

handicap chybějící tělocvičny vhodné velikosti vedeme žáky k pohybu a ke sportu. Zúčastnili 

jsme se mnohých sportovních akcí: bruslení v Českém Těšíně, plaveckého výcviku v Třinci, 

soutěže Atletický trojboj, turnajů ve florbalu, vybíjené a přehazované. Velmi nás těší, že naši 

žáci postoupili do celorepublikového kola soutěže "Se školou na golf". První seznámení s tímto 

sportem proběhlo na naší škole formou interaktivního dopoledne, které zorganizovali trenéři 

golfu z Ropice. Další setkání proběhlo již pouze s vybranými žáky z 5. ročníku,  

kteří se tak zúčastnili 1. kola soutěže a reprezentovali naši školu stejně jako ostatních  

30 škol v republice. Překvapivá zpráva o postupu našich žáků udělala všem velkou radost  

a Adam Noga, Kryštof Kutaj, Filip Stebel a Marek Křivoň se mohou těšit na srpen, kdy je čeká 

finále v Praze. Ve velké konkurenci golfových škol získala naše škola další obrovský úspěch, 

neboť Adam Noga navíc obsadil 1. místo za nejlepšího jednotlivce 1. kola soutěže. Gratulujeme 

k úspěchu! 

Aby nám bylo na světě hezky, nezapomínáme ani na kulturní akce. Naše děti nacvičily 

vystoupení k Vítání občánků, ke Dni matek, zazpívaly na benefičním adventním koncertě  

v Evangelickém kostele v Komorní Lhotce. Žákyně pátého ročníku secvičily divadelní 

představení Kouzelník a myš, se kterým se prezentovaly na přehlídce divadelních souborů  

v Třanovicích i před svými spolužáky a rodiči. Zhlédli jsme také divadelní pohádku Hobit  

v Českém Těšíně a divadelní soubor Divadélko pro školy z Hradce Králové  
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přijel se svým humorně-hudebním představením Pohádky ze statku až k nám. Umělecky nadaní 

žáci se zúčastnili také nejrůznějších soutěží – úspěchy jsme měli v soutěži recitační, hudební  

i výtvarné. Žákyni 5. ročníku, Elišce Ciencialové, se kromě úspěchu v recitační soutěži (postupu 

do krajského kola) povedl další krásný kousek! Její velmi nápaditý obrázek získal ve výtvarné 

soutěži "Bezpečný cyklista" 3. místo v krajském kole a postoupil do kola celorepublikového, kde 

její práci odměnila porota 4. místem. Gratulujeme! 

Naše škola se otevřela rodičům a prarodičům akcí “Učíme se a tvoříme společně”. Kdo měl 

možnost, mohl se zúčastnit dopoledního vyučování. Někteří hosté se nechali vtáhnout i přímo 

do výukových aktivit. Odpoledne potom děti a jejich zákonné zástupce čekaly tvořivé dílny 

 – mohli si ozdobit tričko, vyrobit ruční papír, drátované ozdoby, někteří pomáhali s údržbou 

školní zahrady, např. natírali lavičky a další dřevěné prvky. A protože se nám nějak nechtělo 

domů, strávili jsme zbytek odpoledne v relaxační části zahrady a opekli si párky.   

Školní rok jsme zakončili tradičně školními výlety. První z nich nás zavedl do Štramberku. 

Agentura Rikitan si pro nás připravila opravdu zajímavý program plný poznání, ale i zábavy  

a tvořivosti. Nahlédli jsme do jeskyně Šipka, seznámili se s pravěkým člověkem, navštívili jsme 

muzeum malíře Zdeňka Buriana, naučili se péct Štramberské uši, vystoupali na Štramberskou 

trúbu, abychom se pokochali nádherným výhledem, navštívili mini zoo a pobavili se u vtipného, 

ale zároveň zajímavého výkladu místního pana průvodce. Zbyl nám čas i na zmrzlinu a nákup 

suvenýrů a drobností, které nám připomenou tento pěkný den. Jako již tradičně na konci 

školního roku proběhl, speciálně pro žáky 5. ročníku, další výlet, a to do Prahy. Tento  

výlet s názvem “Po stopách Karla IV.” byl pro žáky krásnou příležitostí užít si poslední společné 

chvíle se spolužáky i pedagogy, poznat krásy Prahy a porovnat teoretické poznatky o osobnosti 

Karla IV. a jeho přínosu pro naši zemi s reálnými pamětihodnostmi. Každý z páťáků si z výletu 

odnesl to své, můžete posoudit sami podle jejich níže zmíněných postřehů, které napsali cestou 

zpět ve vlaku: Dnešní výlet do Prahy se mi moc líbil. Byli jsme v Muzeu Karlova mostu a potom 

jsme pluli na lodi Vodouš po Vltavě. (MP). Z lodi jsem viděla i obličej na zdi mostu, prostě pecka, 

a pak jsem viděla i nutrie, fakt top 10! (ED) Nejvíc se mi líbilo muzeum a orloj. Tam jsem  

se dozvěděl hodně, ale už si toho moc nepamatuji. (PG). Moc se mi to líbilo, ale bolí  

mě z toho kapku nohy. (KK) Cesta vlakem byla super. (AN) Od námořníka jsem se dozvěděl,  

že Karlův most je postaven z pískovcových kvádrů. A dali nám občerstvení. (DCH) Byli  

jsme na Karlově mostu, jeli i metrem. Potom jsme nakupovali. (FS) Pak jsme byli na Pražském 

hradě, bylo to úžasné! (AB) V Praze jsem už sice byla, ale co jsem viděla dnes, jsem dosud 

neviděla. Nejvíce se mi líbila plavba loďkou, taky se mi líbil Chrám svatého Víta. (SF) Po 

odpočinku jsme šli do Chrámu svatého Víta. Bylo to tam boží! Když jsem hodila 10 korun do 

kasičky, rozsvítila se mi svíčka… (EC) V Praze bylo hodně lidí, na tolik nejsem zvyklý. Bylo to 

všechno hodně drahé. Ale výlet se mi líbil (MJ) Nakonec jsme měli volno a mohli jsme si něco 

koupit. Moc se mi to líbilo! (TW) Moc se mi líbilo, co jsem si koupila. Když jsme jeli na lodi, dali 

nám nanuk a pití. (MP) Dnešní výlet se mi hodně líbil. Bylo hodně velké horko, ale dali jsme to. 
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(NG) Výlet PRAHA se mi MOOOOC líbil. Moc děkuju paní učitelce, paní ředitelce a paní 

asistentce, že nás tu vzali. (EP) Ve vlaku na zpáteční cestě jsme si užili hodně legrace. Moc se 

mi výlet líbil a chtěla bych si to zopakovat. (SM) Byli jsme v Chrámu svatého Víta. Po cestě jsme 

potkali asi 50 000 stánků s trdelníky a obrovské cukrárny. Celý den byl božský! (SL) Výlet se i 

velice líbil, ale vadilo mi, že tam je tolik lidí. (MK)  

Konec června jsme věnovali především společným aktivitám a loučení – na radovánkách jsme 

taneční vystoupení věnovali rodičům jako poděkování za celoroční podporu, poslední týden si 

děti připomněly zásady první pomoci a bezpečnosti v silničním provozu, užili jsme si také 

zábavný den organizovaný páťáky. Rozloučení po slavnostním rozdání vysvědčení bylo pak pro 

všechny snazší. Navíc jsme si slíbili společné sdílení zážitků prostřednictvím fotogalerie s 

názvem “Užíváme léto”. Tak ať i poslední dny prázdnin jsou pro Vás plné neopakovatelných 

chvil! Těšíme se na Vaše fotografie… 

Mgr. Lenka Drabinová a Mgr. Dagmar Machálková 
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2. Organizace školního roku 

2.1 Školní rok 2021/2022 v číslech 

Ve školním roce 2021/2022 bylo ke dni 30. 9. 2021 v ZŠ zapsáno 76 žáků (1. ročník 17, 2. ročník 

14, 3. ročník 12, 4. ročník 13, 5. ročník 20), v MŠ 34 dětí ve dvou třídách (I. třída 21, II. třída 

13) a v ŠD 58 žáků ve dvou odděleních (I. oddělení 29, II. oddělení 29). O chod školy se staralo 

23 zaměstnanců, z toho 15 pedagogických (6 učitelek ZŠ, 4 učitelky MŠ, 3 vychovatelky,  

z nichž 1 pracovala současně jako asistentka pedagoga, 1 další asistentka 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, 1 hlavní účetní) a v rámci projektu „Šablony III“ byla 

zaměstnána jako školní asistentka další zaměstnankyně s úvazkem v ZŠ i MŠ , která pracovala 

současně jako sekretářka školy (po ukončení projektu již pouze jako sekretářka). 

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, 2 asistentky 

pedagoga, 1 školní asistentka a 1 speciální pedagog.  

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

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 speciální výuku celkem u 6 žáků se SVP s podpůrnými 

opatřeními 2. – 3. stupně, z toho: 2 vyžadující péči asistenta pedagoga, 3 žákům byl zajištěn 

předmět speciálně pedagogické péče (PSPP) s dotací 1 hodiny týdně a 1 žákyni s dotací                           

2 hodiny týdně.   

http://www.zsstritezuct.net/materialy/zmeny_platne_od_1.9.2013_SVP_Bnsh.pdf
ŠABLONY_III#_Projekt_
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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 zajišťovali pedagogičtí zaměstnanci speciální výuku celkem u 1 dítěte se SVP, 

kterému bylo poskytováno podpůrné opatření 2. stupně v podobě výuky Předmětu speciálně 

pedagogické péče (PSPP) s dotací 1 hodiny týdně.   

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. 9. 2021 bylo na školní stravování zapsáno 35 dětí z MŠ a 64 žáků ZŠ. 

Pro vzdělávací i zájmovou činnost jsme využívali školní zahradu vybudovanou na konci 

předchozího školního roku v rámci výzvy NPŽP 7/2019 Přírodní zahrady – Vybudování a úpravy 

venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ a organizací působících v oblasti EVVO – školní zahrada 

proměněná v přírodní park s interaktivními prvky poskytla v průběhu školního roku venkovní 

zázemí pro environmentální a badatelskou výuku (více na webové stránce projektu Rozkvetlá 

škola a ve stejnojmenné kapitole 2.19 tohoto dokumentu). 

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. Žáci se tak mohli 

vzdělávat ve zpěvu, hře na flétnu a keyboard. Žáci měli také možnost navštěvovat 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:                            „Ovoce a zelenina do škol“                                                                                                                                                                                                                 

„Aktivní škola“       

                                                            
                                          

http://www.zsstritezuct.net/materialy/aktualizace_svp_sd_od_2013_14.pdf
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/rozkvetla-skola
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/rozkvetla-skola
Rozkvetlá_škola#_Projekt_
https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/aktivni-skola
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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: 

„Bezpečně na vlnách netu ubraň se kybersvětu“ 

 

 

 

 

http://celeceskoctedetem.cz/
https://www.sportujveskole.cz/
http://map.trinecko.cz/
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/deti-zviratkum
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/deti-zviratkum
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/rozkvetla-skola
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/rozvijej-se-poupatko
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/rozvijej-se-poupatko
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/zdrava-skola
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/zdrava-skola
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/zpivajici-skolicka
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/zpivajici-skolicka
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/bezpecne-na-vlnach-netu-ubran-se-kybersvetu
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„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“ 

(podpora projektů Rozkvetlá škola ZŠ Střítež a Rozkvetlá škola MŠ Střítež) 

 

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

 

„NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ“ 

 

 

https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/sablony-iii-stritez-2020_2021
https://www.mzp.cz/cz/npzp_072019_prirodni_zahrady
https://www.mzp.cz/cz/npzp_072019_prirodni_zahrady
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/doucovani


VÝROČNÍ ZPRÁVA                                                                                                              2021/2022 

 

 

                                   

  

 

 

 

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

2.3 Identifikační údaje 

 

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

příspěvková organizace 

adresa školy: Střítež 108, 739 59 

ředitel školy:          Mgr. Dagmar Machálková 

telefon:                   558668389, 558694335 (spojovatelka) 

e-mail:                    reditel@zsstritez.cz 

web:                        www.zsstritez.cz 

IČ:                          75026457 

IZO:                       102068755 

RED-IZO:              600134199 

Obor vzdělávání 7901C01  

2.4  Právní forma 
 

právní forma:   příspěvková organizace                                                                               

zápis do ŠR: 1. 1. 2005 

2.5 Zřizovatel školy 

     

název zřizovatele:   Obec Střítež 

adresa zřizovatele: Střítež 118, 739 59 

telefon:                     558694322 

e-mail:                      stritez@obecstritez.cz 

web:                          www.obecstritez.cz 

2.6 Historie školy v datech 
 

založení školy:   1. 9. 1924 (od roku 1928 otevřena současná budova školy) 

sloučení ZŠ a MŠ: 1. 1. 2003 

datum zápisu do ŠR:                     1. 1. 2005 

organizační součásti školy: ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ s vývařovnou a výdejnou 

mailto:reditel@zsstritez.cz
mailto:stritez@obecstritez.cz
http://www.obecstritez./
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2.7 Karta školy 

 

Karta školy pro školní rok 2021/2022 (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 - 45, ŠD - 60, ŠJ - 130 

3. Děti  3 - 6 let: 34 

4. Žáci  6 - 15 let: 76 – 1. roč./17, 2. roč./14, 3. roč./12, 4. roč./13, 5. roč./20 

5. Žáci ŠD (aktuální stav): 58 

6. Pedagogický personál: 15 

7. Počet zaměstnanců celkem: 23 

8. Školní jídelna/výdejna: ano/ano 

9. Vyvařovací kapacita: 130 

10. Tělocvična: ano 

11. Ubytovací kapacita: ne 

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

Škola provozuje doplňkovou činnost: 

1. provozování tělovýchovných a sportovních zařízení 

2. hostinská činnost 

3. poskytování krátkodobých pronájmů 
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zaměstnanci 

2.8 Základní údaje o školském zařízení a organizačních součástech  

 ve školním roce 2021/2022 

 
Stav  

k 30. 9. 2027 

Počet tříd/ročníků 

celkem 

Počet dětí/žáků  Počet dětí/žáků  

na třídu, oddělení 

Přepočtený počet  

učitelů/pedagogů 

Počet dětí/žáků  

se SVP/IVP/PSPP 

ZŠ 5/5 76 15,2 6 6/0/4/1  

ŠD 2 58 29 1,647 3 

MŠ 2 34 17 4 1 

ŠJ jídelna  

vývařovna 

výdejna 

76 žáků ZŠ 

38 dětí MŠ 

21 zaměstnanců  

a  cizích strávníků 

--- --- --- 

 

*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. 2021 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Střední management – na 1. stupni řízení (2, z toho 1 pedagogický, 1 správní) 
vedoucí učitelka MŠ řídí pedagogy MŠ, uklízečky (1x1,0 úv.) 

ředitelka 

hospodářka 
/pokladní 

školnice ZŠ 
školní asistentka ZŠ, MŠ 

3. stupeň řízení 

pedagogové MŠ 
uklízečky MŠ 

vedoucí učitelka 
MŠ 

vedoucí  
školní jídelny 

 

1. stupeň řízení 

hlavní kuchařka 
pomocná kuchařka 

pracovnice provozu ŠJ 

hlavní účetní 
 

pedagogové ZŠ 
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vedoucí školní jídelny (1x0,6 úv.+H/P) 
 

Zaměstnanci (celkem 23, z toho 15 pedagogických, 8 nepedagogických) 
pedagogové MŠ – 4 učitelé MŠ (4x1,0 úv.) 
pedagogové ZŠ – 5 učitelů ZŠ (5x1,0 úv.), 2 asistenti pedagoga (2x0,5 úv., z toho 1+V), 1 
speciální pedagog (1x0,091 úv.) 
pedagogové ŠD – 3 vychovatelé ŠD (2x0,747, 1x0,25+AP) 
hlavní kuchařka (1x1,0 úv.) 
pomocná kuchařka (1x1,0 úv.) 
pracovnice provozu školní jídelny (1x0,1+Ukl. MŠ,1x0,25+uč.MŠ) 
uklízečky MŠ (1x0,9 úv+PPŠJ., 1x0,5625 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) 

 

 

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. 
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Škola je centrem kulturního i společenského dění obce Střítež. 

Pedagogický sbor ZŠ má plně kvalifikované učitele. Pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami zajišťuje škola kvalitní péči pod vedením odborně způsobilých učitelů. Specializační 

činnost zajišťují učitelé s kvalifikací metodika prevence, 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 
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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.  

V letošním školním roce jsme opět pracovali s „Minimálním preventivním programem“, který 

vychází z aktuálních potřeb naší školy. Pro žáky jsme připravili preventivní programy na 

témata, která jsou pro naše třídy aktuální.  

První preventivní program se uskutečnil pro žáky 2. – 5. ročníku, téma: „Vztahy ve třídě, 

zvládání svých emocí“. Společně s psychoterapeutkou Janou Svobodovou si formou her  

a rozhovoru měli žáci uvědomit své pozice ve třídě. Velmi citlivě vnímají na jedné straně,  

že jsou kamarádi a mají dobrý kolektiv, ale postupně díky rozhovoru vycházely na povrch věci, 

které se jim ve třídě a ve škole nelíbí. 

Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili v rámci projektu O2 Chytrá škola preventivního programu  

na téma „Jak bezpečně využít internet“, který pro ně připravila organizace Centrum inkluze 

Opava. Hlavními tématy byla bezpečnost internetu, jak předcházet a řešit kyberšikanu, 

mediální gramotnost, práce s informacemi, práce se zdroji, hoaxy a poplašné zprávy. 

Modelové situace jim umožnily uvědomit si, kdy se člověk chová správně nebo špatně, hledali 

společná řešení.                                                                                                                          

Na závěr školního roku se uskutečnily preventivní programy společnosti E – duha „Kamarádi 

online“ pro 1. – 3. ročník (obrázková prezentace rizik internetu, mobilních telefonů, počítačů, 

cizí a neznámí lidé online, závislost, placené hry, násilí na internetu)                                                                       

a „Rizika online her“ pro 4. a 5. ročník (hraní online her dětmi 1.stupně ZŠ, rizika a nebezpečí 

online her, placené hry, rozšiřování her).                                                                                                                   

Také v příštím školním roce se chceme opět zaměřit na výchovu a vzdělávání žáků ke zdravému 

životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj, jako potřebné vidíme rovněž 

téma rozvoj komunikačních dovedností.                                                                                                                                      

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  

do připraveného jídelníčku. V Google kalendáři pak mohou uživatelé pohodlně sledovat 

http://www.zsstritez/
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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, IS Edookit a balíček nástrojů balíčku Google Work Space v tomto školním roce 

bezpochyby přispěly k stabilizaci vzdělávání zasaženého v minulých letech distanční výukou. 

Využili jsme zkušeností s používáním Učebny Classroom pro komunikaci s žáky a jejich 

podporu nejen při absenci – učitelé v tomto prostředí sdíleli vzdělávací materiály k právě 

probíhající výuce či náměty na rozšiřující učivo „šikovné hlavičky“.   

 

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 

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. 
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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 2021/2022 se z provozních prostředků podařilo škole díky úsporným 

opatřením financovat opravu dveří a podlahových krytin v 1 kmenové třídě školy a relaxační 

místnosti pro zaměstnance. S finanční podporu SRPŠ se podařilo zajistit další neplánovanou 

opravu podlahy v herně I. třídy MŠ.  

Naopak již několik let plánovaná rekonstrukce elektroinstalace se ani v tomto školním roce 

nakonec neuskutečnila. Důvodem byly jiné priority financování zřizovatele. 

Pro další školní rok 2022/2023 jsou v jednání se zřizovatelem jsou kromě neuskutečněného 

zmíněného projektu 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 2021/2022 

 

Organizace školního roku 2021/2022 v základních školách, středních školách, základních 

uměleckých školách a konzervatořích 

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, 

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2021.  

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022. Období školního 

vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022. 

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 
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Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 

2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.  

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022. 

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

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022. Pátek 15. dubna 20212 

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 pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022. 

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022. 

2.17 Plán akcí 2021/2022 
 

ZÁŘÍ 

28.09.2021  Projektový den „Zavírání školní zahrady“ 

ŘÍJEN                                                                                                                                                      

05.10.2021  Třídní schůzky 

05.10.2021  Plenární schůze SRPŠ 

19.10.2021  Turnaj škol MOPS** - minikopaná 

21.10.2021  Vítání občánků s kulturním vystoupením žáků ZŠ 

22.10.2021  Gratulace jubilantům s vystoupením žáků ZŠ 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA                                                                                                              2021/2022 

 

 

                                   

  

 

 

 

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

LISTOPAD 

05.11.2021  Lampionáda 

18.11.2021  Třídní schůzky 

26.11.2021  Den otevřených dveří PZŠ a MŠ Hnojník 

28.11.2021  Adventní koncert s kulturním vystoupením žáků ZŠ 

PROSINEC 

04.12.2021  Benefiční koncert škol MOPS 

06.12.2021  Mikulášská besídka v MŠ a ZŠ 

06.01.-10.03.2022 Plavecký výcvik* 

LEDEN   

Leden                             Lyžařský výcvik 

13.01.2022  Planeta Země 3000 - program „Madagaskar“ 

ÚNOR 

11.02.2022  Turnaj škol MOPS – florbal 

12.02.2022  Karneval 

19.02.2022  Ples – Kloboukový 

BŘEZEN 

11.03.2022  Turnaj škol MOPS – vybíjená 

DUBEN 

05.04.2022  Zápis k ZV ZŠ Střítež 

07.04.2022  Třídní schůzky 

29.04.2022  Děti před oponou – festival divadel škol MOPS 

30.04.2022  Pálení čarodějnic 

KVĚTEN 

05.-06.05.2022 Zápis k PV MŠ Střítež 

11.05.2022  Rozvíjej se, poupátko – Region Jablunkovsko 

12.05.2022  Rozvíjej se, poupátko – Region Třinecko 

13.05.2022  Rozvíjej se, poupátko – Region Stonávka 

20.05.2022  Krajina kolem nás – festival kreslení škol MOPS 

22.05.2022  Rozvíjej se, poupátko – finále 

ČERVEN 

08.06.2022  Atletický trojboj škol MOPS 

11.06.2022  Školní radovánky 

23.07.2022  Střítežské léto 

 * pro žáky 2.-5. ročníku 
** MOPS – Mikroregion obcí povodí Stonávky 

Plán akcí byl v průběhu školního roku aktualizován a skutečná realizace akcí je ke zhlédnutí 
v kapitole 2.28 Vybráno ze školních aktivit pohledem do fotogalerie 2021/2022. 
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2.18 Projekt „ŠABLONY III STŘÍTEŽ 2020_2021“ 

 

 

Škola byla zapojena do projektu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů 

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

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

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

podpora a společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků. 

 

Aktivity budou realizovány v období 1. 8. 2020 – 31. 7. 2022. 

 

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

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

cílových skupin. 

 
Přehled šablon 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

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

1. 8. 2020 – 1. 1. 2022 
3.II/10 ● Klub pro žáky ZŠ (1 realizovaný klub) 

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

1. 8. 2020 – 31. 12. 2021 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

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

1. 8. 2020 – 1. 1. 2022 
3.I/9 ● Projektový den ve výuce (1 realizovaný projektový den) 

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

1. 8. 2020 – 31. 12. 2021 

 

2.18 „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 

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

do dotačního projektu „Místní akční plán II v ORP Třinec“, který usiluje o zlepšení kvality 

vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že podporuje spolupráci zřizovatelů 

vzdělávacích zařízení, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To s sebou přináší společné 

informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických 

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 – viz kapitola 2.27 Další vzdělávání zaměstnanců. 

2.19 Projekt „Rozkvetlá škola“ 

  

 

https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/mistni-akcni-plan-orp-trinec
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Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě 

rozhodnutí ministra životního prostředí. 

Cíle projektu 

● podpora environmentální výchovy u žáků 

● podpora pěstitelství a rozvoj rukodělných dovedností žáků, výchova žáků  

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

do projektu 

● ochrana životního prostředí 

Hlavní výstupy projektu 

Tvorba venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního environmentálního vzdělávání 

a pěstitelství: 

● okrasná školní zahrada 

● užitková školní zahrada 

● interaktivní školní zahrada 

● koutek pro odpočinek 

● koutek pro pozorování změn v přírodě 

● koutek pro poznávání přírody 

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

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

s rodiči žáků apod. 

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). Ve školním roce 2021/2022 naplnila škola výše 

zmíněné cíle prostřednictvím těchto aktivit: 

• 23. 9. 2021 

Pletí hobitího domečku (MŠ) 

• 30. 9. 2021 

Učíme pečovat o naši školní zahradu 

Pod odborným dohledem zahradnice Ing. Sylvie Klusové představena a realizována konkrétní 

péče o svěřenou část zahrady, jednotlivé třídy pak individuálně v rámci PČ do konce sezóny 

provedly údržbu. 

https://www.mzp.cz/cz/npzp_072019_prirodni_zahrady
https://www.mzp.cz/cz/npzp_072019_prirodni_zahrady
https://photos.google.com/share/AF1QipM8yFVxyVxiyoW7wUHzPVAFy_lwbFgzk0unaPa0wRaCXwRgfnqq6L6GsY1slj-_SA?key=X0dCZ1doaUxxTWprSXNuaGZGMlh4d2RTYzdOOWpn
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• 27. 9. 2021  

Podzimní projektový den 

Postupně po jednotlivých ročnících jsme se vydali na podzimní vycházku do blízkého okolí. 

Pozorovali jsme přírodu a její změny při začínajícím podzimu v parku, v lese, na louce i v 

okolních zahradách. Poznávali jsme jednotlivé stromy (srovnávali jejich tvar, listy, kůru), keře, 

všímali jsme si i bylin (především míst jejich výskytu). Žáci měli s sebou přenosné krabičky s 

lupou a mohli pozorovat drobný hmyz. Povídali jsme si i o vhodném chování v přírodě, 

abychom nerušili její obyvatele a mohli se radovat z pozorování živočichů v jejich přirozeném 

prostředí. 

• 15. 11. 2021 

Všechny ročníky ZŠ se starají o přidělený úsek zahrady 

Plejeme záhonky, odstraňujeme odumřelé části rostlin, hrabeme listí. Žáci 2. ročníku vysadili 

cibulky tulipánů do venkovních květináčů a přikryli chvojím, aby přes zimu 

nevymrzly.  Pozorujeme změny v přírodě, život rostlin i drobných zvířat, a to na zahradě i v 

parku. Práce a pozorování na zahradě jsme se účastnili 3x – 4x měsíčně podle počasí, většinou 

v rámci pracovních činností nebo prvouky a přírodovědy.  

• 30. 11. 2021  

Zavření školní zahrady 

Navštívila nás paní zahradnice, která navrhla osázení naší školní zahrady rostlinami. S dětmi ze 

všech tříd ZŠ postupně obešla jejich přidělené záhonky. Společně si povídali, co které rostlinky 

potřebují, jak jednotlivé záhonky připravit k zazimování, a ukázala dětem, jak o přírodniny před 

začátkem zimy pečovat. Děti si poté pod jejím dohledem vyzkoušely stříhání odumřelých částí 

rostlin, pletí, úklid záhonu apod. 

• 28. 1. 2022 

Proměny zahrady v ročních obdobích 

Příprava projektů 1. - 4. ročníku na 2. pololetí: 11. 3. 2022 plánujeme projektové dny v 

jednotlivých třídách. Témata: 1. ročník POZOROVÁNÍ BAREV, 2. ročník LÉČIVÉ BYLINY, 3. ročník 

STROMY A KEŘE, 4. ročník HMYZÍ HOTEL A BROUKOVIŠTĚ. Žáci 5. ročníku (téma VODA a QR 

KÓDY a ZÁPISY MĚŘENÍ) průběžně zaznamenávají proměny vody v přírodě, nyní ve fázi měření 

přírůstků vody v přírodě, poté vytvoří grafy, na jaře QR kódy a cedule na místní 

stromy…  Ukončení plánují v červnu. 

• 25. 3. 2022 

Proměny zahrady v ročních obdobích 

Dne 25. 3. odstartoval naše další pravidelné návštěvy školní zahrady. Každá třída si 2x – 4x  

za měsíc zkontrolovala svůj přidělený úsek, vyčistila a vyplela záhon, vytrhala uschlé  

a poničené části rostlin. Učitelky jednotlivých ročníků připravily pro žáky svých tříd projektový 

den týkající se tématu určenému na začátku roku. Školní zahradu však navštěvujeme také při 

relaxačních chvilkách, o velkých přestávkách, ve vyučovacích hodinách – děti se rády 

procházejí po relaxačním chodníku, sedí a debatují v kroužku u ohniště (využili jsme i při 

https://photos.google.com/share/AF1QipMp1y3UZ9bujebASZ3iEVWrobCgU44szFMKt2ZK19XeS9YfR8-E71uBN-KF0vaXJw?key=UVJHYmFYazFVbUFuc0dBa1VOX0M0UFhsUW4wYVJB
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zpívání s kytarou v HV), sedávají na dekách na trávě a ve vrbových stavbách, hrají různé 

hry, čtou knížky, malují si.  

1. ročník – POZOROVÁNÍ BAREV 

Žáci pomocí výkresu s výřezem klíčové dírky pozorovali probouzející se přírodu, sledovali barvy 

jara na naší zahradě. Prošli si a zkontrolovali záhonky naší zahrady i nejrůznější zákoutí.  

Ve třídě pak malovali obrázek probouzející se přírody s názvem “Klíčovou dírkou”. 

2. ročník – LÉČIVÉ BYLINY 

Žáci byli rozděleni do 5 skupin. Každá skupina nejprve musela vyřešit kvíz, jehož tajenkou  

byl název bylinky, o které následně sháněli žáci informace. K dispozici měli jednoduché texty  

s informacemi, atlas bylin, internet. Svou bylinku měli vyhledat také mezi obrázky a vše nalepit 

na společný plakát. Výstavku bylinkových plakátů si udělali ve třídě na nástěnce. Součástí 

projektu byla i procházka po zahradě a pozorování probouzející se přírody. 

3. ročník – STROMY A KEŘE 

Žáci nejdříve uklidili svůj záhon (odstranili suché větve a plevel, opravili keramické tabulky  

s názvy rostlin). Zapsali si názvy všech květin a keřů, které se na něm vyskytují. Na internetu 

zjišťovali, kdy dané rostliny kvetou. Nakonec svůj záhon nakreslili a obrázky doplnili zjištěnými 

údaji. 

4. ročník – HMYZÍ HOTEL A BROUKOVIŠTĚ 

Žáci si na zahradě prohlédli hmyzí domečky, vysvětlili si, na jakém principu fungují a jakou 

funkci plní. Ve třídě pak kreslili hmyz, k jednotlivým hmyzím zástupcům hledali informace  

na kartičkách a na internetu. Prohlíželi si gumové modely hmyzu a přiřazovali k nim názvy.  

5. ročník – VODA 

Žáci navštívili školní zahradu a pozorovali a zaznamenávali změny v přírodě. Poté ve třídě 

vyplňovali pracovní listy s tématy jarních květin a stavbou těla rostlin.  

• 30. 6. 2022 

Naši páťáci při loučení se spolužáky z nižších tříd svá stanoviště Pohádkového lesa umístili  

v nejrůznějších zákoutích školní zahrady. A vysvědčení poslední školní den jsme rozdávali  

za slunečného počasí také tady. Naše zahrada tak čím dál více slouží k propojení života dětí  

s životem přírody, je pro nás místem setkávání, zdrojem informací a v neposlední řadě i oázou 

klidu a odpočinku.  

Xxx 

 

2.20 Přehled tříd a žáků 

Na začátku školního roku přišlo 17 žáků do 1. ročníku, k 1. 9. 2022 přestoupilo z 5. ročníku  

16 žáků na 2. stupeň ZŠ (převážně do Hnojníku, někteří do Třince) a 4 žáci  

na víceletá gymnázia (3 do Českého Těšína a 1 do Třince). Od 18. 10. 2021 ukončil vzdělávání 
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1 žák 4. ročníku (přestoupil do speciální třídy do ZŠ a MŠ Naděje ve Frýdku-Místku).  

K 31. 8. 2022 ukončili vzdělávání také 4 žáci nižších ročníků (2 přestoupily do ZŠ v Hnojníku,  

1 do Třince a 1 do Českého Těšína). Jedna žákyně 1. ročníku se od dubna 2022 vzdělává 

v zahraniční škole. 

Celkem žáků ZŠ k 30. 9. 2021: 76, z toho: 42 dívek a 34 chlapců, z toho 6 žáků  

se SVP, z toho 2 s AP. 

Třída Ročník Třídní učitel Asistent pedagoga Celkem žáků Dívek Chlapců 

I. třída 1. ročník Mgr. Yvetta Škutová Janina Poloková 17 8 9 

II. třída 2. ročník Mgr. Lenka Drabinová  --- 14 6 8 

III. třída 3. ročník Mgr. Eva Machová --- 12 8 4 

IV. třída 4. ročník Mgr. Olga Landecká --- 13 8 5 

V. třída 5. ročník Mgr. Petra Lysková Věra Pirklová 20 12 8 
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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.  

Pod vedením koordinátora ŠVP Mgr. Evy Machové a ředitelky školy byla do konce školního 

roku 2021/2022 dokončena příprava nového ŠVP podle nového RVP ZV.  

Od 1. 9. 2022 tak škola zahájí vzdělávání podle tzv. Nové informatiky, tzn. s výukou předmětu 

Informatika již od 4. ročníku a zavedením prvků tzv. informatického myšlení napříč všemi 

předměty. 

S podrobnostmi této změny se můžete seznámit na portálech edu.cz a imysleni.cz  

v dokumentech Nová informatika v RVP ZV a Modelové školní vzdělávací programy. 

Konkrétní podobu pojetí tohoto kurikula v naší škole pak v našem novém Školním vzdělávacím 

programu pro ZV “Poznáním a vzděláním k otevřené budoucnosti”, který je ke zhlédnutí  

na webu školy.  

http://www.zsstritezuct.net/materialy/svp_bnsh.doc
http://www.zsstritezuct.net/materialy/svp_bnsh.doc
http://www.zsstritezuct.net/materialy/svp_bnsh.doc
https://revize.edu.cz/nova-informatika-v-rvp-zv
https://www.imysleni.cz/svp
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Změna vzdělávacího programu nám umožnila využít sloučení předmětů Výtvarná výchova  

a Praktické činnosti do nového předmětu s názvem Kultura a tvoření, zkratka KT (1. - 5. ročník) 

a předmětů Přírodověda a Vlastivěda do nového předmětu s názvem My a svět, zkratka MS  

(4. a 5. ročník). Pro ukázku přikládáme přehled učiva v předmětu Informatika, který na naše 

čtvrťáky a páťáky čeká. Pomocníkem při této výuce bude Robot Emil, který je bude provázet 

jak v nových tištěných pracovních sešitech, tak ve svém virtuálním světě. 

Informatika 4. ročník                                                                     Informatika 5. ročník  

 

 

Toto nové pojetí vzdělávání nám poskytne více prostoru k výuce v blocích tematicky 

podobného učiva a zamezí se tak jeho dublování, ke kterému v Př a Vl docházelo. Očekáváme, 

že takto nastavený výukový program bude pro naše žáky logicky srozumitelnější  

a systematicky přehlednější, navíc přinese více příležitostí k propojení mezipředmětových 

vztahů a učení v souvislostech.  

Pro naplnění cílů nového ŠVP obdržela škola prostředky z Národního plánu obnovy, ze kterých 

zakoupí digitální pomůcky typu roboty, čidla a badatelská technika, tablety a další 

příslušenství.  

 

https://drive.google.com/file/d/1TujBlqAJbLvPxAEnfGF9oRe3DCe8Grox/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PI37GjT0lEsITzrNRvknOj8J1JeO-oMk/view?usp=sharing
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2.22 Učební plán  
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2.23 Rozvrh hodin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité zkratky:  

ČJ  Český jazyk  

Čt Čtení   

Ps Psaní   

LV Literární výchova  

AJ  Anglický jazyk  

M   Matematika   

G Geometrie   

Inf  Informatika   

Prv  Prvouka   

Př  Přírodověda   

Vl  Vlastivěda   

HV  Hudební výchova  

VV  Výtvarná výchova  

TV  Tělesná výchova  

PČ  Praktické činnosti  
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2.24 Nepovinné předměty, zájmová činnost 

 

Více informací o organizaci kroužků v tomto školním roce najdete v tomto odkazu nebo 

kliknutím na letáček níže. 

Kromě uvedených kroužků 7. 9. 2021 zahájil svou činnost nepovinný předmět Evangelické 

náboženství s Mgr. Vlastimilem Ciesarem a na konci září pak činnost zahájí kroužek Katolické 

náboženství s Mgr. Kazimierzem Plachtou (přesné datum obdrží přihlášení žáci s předstihem, 

tento kroužek bude probíhat rovněž každé úterý).  

Na taneční kroužek HappyDance, který probíhal každý čtvrtek v tělocvičně školy, obdrželi žáci 

tištěné přihlášky zvlášť, neboť tento kroužek nebyl organizován DDM Třinec  

jako uvedená zájmová činnost v letáčku. 

V naší škole provozovala svou činnost i v tomto školním roce ZUŠ A PLUS Český Těšín  

Pod Zvonek, konkrétně výuku zpěvu, hry na klavír, keyboard a flétnu.  

 

https://drive.google.com/file/d/1aNbS3OEUAd2xCnXZUac6L-7hhrYX_uXB/view
https://www.happydance.cz/nabizime/krouzky/
https://www.zusaplus.cz/index.html
https://www.zusaplus.cz/index.html
https://drive.google.com/file/d/1aNbS3OEUAd2xCnXZUac6L-7hhrYX_uXB/view?usp=sharing
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2.25 Přehled výsledků vzdělávání žáků  

  
Přehled prospěchu (II. pololetí) 

Ročník Počet žáků                        

ve třídě 

Prospělo                                       

s vyznamenáním 

Neprospělo Chování 

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

1.  17 16 94,118 0 0 0 0 

2.  14 14 100,000 0 0 0 0 

3.  12 11 91,667 0 0 0 0 

4.  12 12 100,000 0 0 0 0 

5.  20 16 80,000 0 0 0 0 

 

Přehled docházky 

Ročník Počet 

žáků 

Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

Průměr  

1. pololetí 

Průměr  

2. pololetí 

Průměr 

na žáka                       

1. pololetí 2. pololetí Průměr 

na žáka                       

1.  17 53,19 41,81 47,500 0 0 --- 

2.  14 54,86 48,43 51,645 0 0 --- 

3.  12 74,25 55,50 64,875 0 0 --- 

4.  12 41,83 23,75 32,790 0 0 --- 

5.  20 47,65 37,70 42,675 0 0 --- 

 

Přehled výchovných opatření 

Ročník Počet 

žáků 

Pochvaly Další výchovná opatření 

1. pol. 2. pol. P 

celkem                       

1. pololetí 2. pololetí DVO 

celkem                       

1.  17  32 PTU 24 PTU 56 --- --- 0 

2.  14 17 PTU 18 PTU 35 --- --- 0 

3.  12  21 PTU 2 PTU 23 --- --- 0 

4.  12 32 PTU 20 PTU 52 --- --- 0 

5.  20 11 PTU 1 PŘŠ + 2 PTU 3 --- --- 0 

Celkem za školu 38 59 97 2 7 9 

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

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

chování 3 
 

Výsledky vzdělávání žáků byly dle doporučení MŠMT z důvodu distanční výuky, která zasáhla 
velkou část vzdělávání školního roku 2021/2022, hodnoceny s ohledem na uplynulé období 
poznamenané distanční výukou a d=le trvající adaptací žáků na běžné podmínky po návratu 
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k prezenční výuce. Učitelé častěji využívali formativní hodnocení, k sumativnímu přistupovali 
po důkladném procvičení učiva. Velkou pomocí pedagogům bylo zavedení lekcí DOUČOVÁNÍ 
financovaných z Národního plánu doučování a vedených asistentkami pedagoga ve spolupráci 
s třídními učitelkami, stejně jako možnost využití 23. hodiny přímé pedagogické činnosti 
k výuce Pedagogické intervence (hodiny PI byly vedeny třídními učitelkami). Obě formy 
podpory byly využity k eliminaci výukových obtíží žáků, kteří měli při distančním vzdělávání 
těžší podmínky.  

Zákonní zástupci žáků byli v blízkém kontaktu s pedagogy v průběhu celého školního roku  

a byli za tento způsob podpory velice vděčni a spolupráce byla velmi přínosná.  

Obsah učiva byl s ohledem na náročnou dobu distanční výuky přizpůsoben a učivo,  

které nemohlo být pro nedostatek času v roce 2020/2021 plně procvičeno, bylo přesunuto  

na období začátku školního roku 2021/2022 – viz přiložený dokument Úprava učiva. 

Na pedagogických radách v průběhu roku byly důsledně monitorovány výsledky vzdělávání 

žáků a operativně řešeny další případné obtíže žáků.  

 

  

2.26 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 příznivé epidemiologické situaci se K ZÁPISŮM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DO 

1. ROČNÍKU ZŠ) PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 mohly zúčastnit po dvou letech děti prezenčně.  

Průvodci zápisem byli žáci školy v rolích pohádkových postav, tentokrát na téma Pohádka  

o Květušce.   

https://docs.google.com/document/d/12--dkKW0BQaErJldG-RGlWWjpJ6Yc-3oKyCZhdmeau4/edit?usp=sharing
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Ve školním roce 2021/2022 se k ZV pro školní rok 2022/2023 zapsalo celkem 5 dětí 

narozených v září až prosinci roku 2015, dále pak v lednu až srpnu roku 2016. Z celkového 
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počtu 6 uchazečů bylo 1 dítěti vydáno Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.  

K ZV tak ve školním roce 2022/2023 nastoupí do 1. ročníku 5 nových žáků, z nichž jeden bude 

po odkladu školní docházky.  

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 minulých , 

také ve dvou letech, tak i ve školním roce 2021/2022, pokračovaly vzdělávací agentury 

v organizování webinářů, kterou naši zaměstnanci ve velké míře využili.  

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 
školení 

26.08.2021 Školení BOZP a PO Z ZŠ, MŠ, ŠJ OŠ 

30.08.2021 Školení Přírodní zahrady Pd ZŠ a MŠ  OŠ 

31.08.2021 Seminář “Činnost školní jídelny už nebude jak v 
minulosti“ 

Kacířová OŠ 

03.09.2021 Festival inspirace Machálková OŠ 

06.09.2021 Seminář Dotace ITI Machálková OŠ 

16.09.2021 Dítě s narušenou komunikační schopností ve 
vzdělávání (komunitní kruh) 

Sabelová RS 

https://docs.google.com/document/d/1NGJsMoLT6B7FoEnyesRaYQlmnxOgjKlWXhcj144f2iE/edit#heading=h.cfz5s33pguya
https://docs.google.com/document/d/1NGJsMoLT6B7FoEnyesRaYQlmnxOgjKlWXhcj144f2iE/edit#heading=h.p4u9o68p6idx
https://docs.google.com/document/d/1NGJsMoLT6B7FoEnyesRaYQlmnxOgjKlWXhcj144f2iE/edit#heading=h.til4sorsyu14
https://docs.google.com/document/d/1NGJsMoLT6B7FoEnyesRaYQlmnxOgjKlWXhcj144f2iE/edit#heading=h.til4sorsyu14
http://festival-inspirace.cz/FIPV2021/
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20.09.2021 
21.09.2021 

Pedagogická diagnostika a stimulace vývoje dítěte  Sabelová RS 

04.10.2021 Rozvíjení grafomotoriky Sabelová RS 

06.10.2021 Tvrdé dopady legislativních změn 2021/2022 do 
školní praxe 

Machálková OŠ 

05.11.2021 Education of the future 
Online konference 

Machálková OŠ 

23.11-24. 11. 
2021 

Číst se naučí každý, webinář Kučerová RS 

22.11. 2021 Vzhůru do světa povolání Landecká OŠ 

22.11.2021 Metodické sdružení vychovatelek Wojnarová OŠ 

02.12.2021 Spolupráce na podporu duševního zdraví Landecká, 
Sierotová 

OŠ 

08.12.2021 Konference "Kritické myšlení" 
WEBINÁŘ 

Machálková RS 

11.01.2021 Oblastní workshop PV – Začínáme tvořit v Canvě Ježovičová OŠ 

27.01.2022 Vykročte do 1. ročníku s Taktikem 
webinář 

Machálková, 
Kučerová 

OŠ 

28.01.2022 Průvodce grantovým programem O2 Chytrá škola 
WEBINÁŘ 

Machálková OŠ 

15.02.2022 Čtenářská gramotnost, 1. stupeň, Taktik Kučerová OŠ 

16.02.2022 
23.02.2022 

Jak na novou informatiku (Informatické myšlení) 
SBOROVNA 

Pd ZŠ RS 

17.02.2022 Interaktivita Taktik hravě, nové trendy 
WEBINÁŘ 

Kučerová OŠ 

22.02.2022 Hudební výchova, Taktik 
WEBINÁŘ 

Kučerová OŠ 

28.02.2022 
01.03.2022 

Dávej kyber – pro učitele 
WEBINÁŘ 

Landecká RS 

17.03.2022 Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímání a začleňování 
žáků cizinců 
WEBINÁŘ 

Machálková OŠ 

https://docs.google.com/document/d/1NGJsMoLT6B7FoEnyesRaYQlmnxOgjKlWXhcj144f2iE/edit#heading=h.v94iw0idyca9
https://docs.google.com/document/d/1NGJsMoLT6B7FoEnyesRaYQlmnxOgjKlWXhcj144f2iE/edit#heading=h.wkpfykjw449a
https://docs.google.com/document/d/1NGJsMoLT6B7FoEnyesRaYQlmnxOgjKlWXhcj144f2iE/edit#heading=h.fug0o4jewh0
https://docs.google.com/document/d/1NGJsMoLT6B7FoEnyesRaYQlmnxOgjKlWXhcj144f2iE/edit#heading=h.fug0o4jewh0
https://docs.google.com/document/d/1NGJsMoLT6B7FoEnyesRaYQlmnxOgjKlWXhcj144f2iE/edit#heading=h.4ejwn4u8kwsy
https://docs.google.com/document/d/1NGJsMoLT6B7FoEnyesRaYQlmnxOgjKlWXhcj144f2iE/edit#heading=h.4ejwn4u8kwsy
https://docs.google.com/document/d/1NGJsMoLT6B7FoEnyesRaYQlmnxOgjKlWXhcj144f2iE/edit#heading=h.r26xo9kpt8ph
https://docs.google.com/document/d/1NGJsMoLT6B7FoEnyesRaYQlmnxOgjKlWXhcj144f2iE/edit#heading=h.s79oabo9f4vh
https://docs.google.com/document/d/1NGJsMoLT6B7FoEnyesRaYQlmnxOgjKlWXhcj144f2iE/edit#heading=h.mz2li1m0ash5
https://docs.google.com/document/d/1NGJsMoLT6B7FoEnyesRaYQlmnxOgjKlWXhcj144f2iE/edit#heading=h.thfid2f6ur9g
https://docs.google.com/document/d/1NGJsMoLT6B7FoEnyesRaYQlmnxOgjKlWXhcj144f2iE/edit#heading=h.d39e9m5led6e
https://docs.google.com/document/d/1NGJsMoLT6B7FoEnyesRaYQlmnxOgjKlWXhcj144f2iE/edit#heading=h.d39e9m5led6e
https://docs.google.com/document/d/1NGJsMoLT6B7FoEnyesRaYQlmnxOgjKlWXhcj144f2iE/edit#heading=h.4spdi4eaep5d
https://docs.google.com/document/d/1NGJsMoLT6B7FoEnyesRaYQlmnxOgjKlWXhcj144f2iE/edit#heading=h.auqnucdw76dl
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23.03.2022 
30.03.2022 

Podpora žáků cizinců a s odlišným mateřským 
jazykem v praxi s použitím prvků Metody Feuersteina 
WEBINÁŘ 
WEBINÁŘ 

Machálková RS 

28.03.2022 
06.04.2022 
12.04.2022 

Bezpečně online (projekt “O2 Chytrá škola”) 
SBOROVNA 

Pd ZŠ RS 

11.04.2022 Podpora dětí s nedostatečnou znalostí českého 
jazyka 
WEBINÁŘ 

Sabelová RS 

08.04.2022 Představení NEXINEO 
WEBINÁŘ 

Machálková 
 

06.04.2022 Řešení mimořádných událostí a prevence agrese ve 
školách a školských zařízení 

Wojnarová OŠOŠ 

19.04.-21.04. 
2022 

 Angličtina efektivně, čtenářské tipy 
WEBINÁŘ 

Lysková RS 

28.04.-29.04. 
2022 

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina              
– předgrafémová a grafémová etapa 

Kučerová RS 

29.04.2022 Interaktivní seminář Hudební dílna pro učitele. 
Lektor Mgr. Tamara Tomoszek 

Drabinová, 
Machálková 

RS 

03.05.2022 „Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 
2022“ 
WEBINÁŘ 

Machálková OŠ 

25.04.-06.05. 
2022 

AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro první 
ročník 
WEBINÁŘ 

Kučerová OŠ 

18.05.2022 Jak učit a naučit 
WEBINÁŘ 

Kučerová RS 

26.05.2022 Příprava na školu s Taktikem – nový ucelený program 
pro předškolní přípravu v MŠ 
WEBINÁŘ 

Schlesingerová OŠ 

02.06.-03.06. 
2022 

Robot Emil – úvod do konstruktivistické výuky 
informatiky na 1. stupni  
WEBINÁŘ 

Machálková RS 

09.06.-10.06. 
2022 

Informatika s Emilem 4 
WEBINÁŘ 

Machálková RS 
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2.28 Vybráno ze školních aktivit pohledem do fotogalerie 2021/2022 (seřazeno sestupně, 

odkázáno na fotogalerie) 

 
Naši žáci na Finále v golfu SNAG, Praha 18. 8. - 19. 8. 2022 
Odplouváme na Prázdniny – MŠ II., 30. 6. 2022 
Závěr školního roku, 30. 6. 2022 
Červen u Koťat - I. třída MŠ, 30. 6. 2022 
2. ročník Výšlapu na Godulu - MŠ, 30. 6. 2022 
Zdravověda a rozloučení s páťáky, 29. 6. 2022 
Páťáci v Praze aneb Po stopách Karla IV. 
Školní výlet Štramberk, 23. 6. 2022 
Třídní výlet Gajánek - MŠ II, 23. 6. 2022 
Výlet - Dětský lanový park Třinec - I. třída MŠ, 23. 6. 2022 
Projekt 02 Chytrá škola: žáci žákům, 22. 6. 2022 
Muzeální léto v Třinci, 17. 6. 2022 
Pasování předškoláků na školáky - I. třída MŠ, 17. 6. 2022 
Preventivní program "Rizika online her", 17. 6. 2022 
Rozloučení s předškoláky - I. třída MŠ, 17. 6. 2022 
Cizokrajná zvířata - MŠ II., 15. 6. 2022 
Setkání školy a rodiny aneb "Učíme se a tvoříme společně", 15. 6. 2022 
Radovánky, 11. 6. 2022 
Vyhodnocení sportovních soutěží: atletika, florbal, golf, 10. 6. 2022 
Koncertování v družině, 10. 6. 2022 
Projekt 02 Chytrá škola: žáci seniorům, 8. 6. 2022 
Atletický trojboj v Horních Tošanovicích,7. 6. 2022 
ESKYMÁCKÝ DEN - I. třída MŠ, 3. 6. 2022 
Na indiánské stezce - MŠ II., 3. 6. 2022 
Vycházka ke spolužákovi, 3. 6. 2022 
Den dětí v ŠD, 1. 6. 2022 
Procházka ke Dni dětí - I. třída MŠ, 1. 6. 2022 
Květen u Koťat - I. třída MŠ, 31. 5. 2022 
Den dětí s hasiči, 31. 5. 2022 
NÁMOŘNICKÝ DEN - I. třída MŠ, 27. 5. 2022 
Život u vody - MŠ II., 24. 5. 2022 
Třídní poupátko - MŠ II. , 24. 5. 2022 
Rozvíjej se, poupátko 2022 - finále 22. 5. 2022 v DDM Třinec 
Úspěch Elišky ve výtvarné soutěži "Bezpečný cyklista", Ostrava 20. 5. 2022 
KLOBOUKOVÝ DEN - I. třída MŠ, 20. 5. 2022 
Vyhodnocení regionálního kola Poupátka, 16. 5. 2022 
Rozvíjej se, poupátko 2022 - region Stonávka 13. 5. 2022 KERAMIKA 
Rozvíjej se, poupátko 2022 - region Stonávka 13. 5. 2022 
Rozvíjej se, poupátko 2022 - region Jablunkovsko 12. 5. 2022 
Pozorování hmyzu v lese - I. třída MŠ, 11. 5. 2022 
Rozvíjej se, poupátko 2022 - region Třinecko 11. 5. 2022 
Přípravy Poupátka, 10. 5. 2022 

https://photos.app.goo.gl/MwPPwqk3AMoRuwEWA
https://photos.app.goo.gl/ww6mQHqWfUHNNUdo9
https://photos.app.goo.gl/MwPPwqk3AMoRuwEWA
https://photos.app.goo.gl/MwPPwqk3AMoRuwEWA
https://photos.app.goo.gl/MwPPwqk3AMoRuwEWA
https://photos.app.goo.gl/o4bRtXmBRnrV936E9
https://photos.app.goo.gl/ozFJ9KYdquaDoVLF6
https://photos.app.goo.gl/ozFJ9KYdquaDoVLF6
https://photos.app.goo.gl/ygtuMALpRaHM9JeJ6
https://photos.app.goo.gl/ygtuMALpRaHM9JeJ6
https://photos.app.goo.gl/Gpwu1MdQdfRMZgCX6
https://photos.app.goo.gl/Gpwu1MdQdfRMZgCX6
https://photos.app.goo.gl/dg9efZMVrARiUyr36
https://photos.app.goo.gl/LA3wwhjJLrbb4cA88
https://photos.app.goo.gl/LA3wwhjJLrbb4cA88
https://photos.app.goo.gl/nnjzp67BpMG5N1C97
https://photos.app.goo.gl/nnjzp67BpMG5N1C97
https://photos.app.goo.gl/V17n7imwMks7FRDx9
https://photos.app.goo.gl/V17n7imwMks7FRDx9
https://photos.app.goo.gl/4g7gBBhxRx22Vy3o9
https://photos.app.goo.gl/4g7gBBhxRx22Vy3o9
https://photos.google.com/share/AF1QipNC8OJ-SMmqyfHQUvKfKdN8sYV0KLqwqgjHdEBaqID_9PeN91pf-yGRrCexIGZngA?key=cGNTd1ljWTc1SktkMkNieVd2bXhYRlM3bm1aWTV3
https://photos.google.com/share/AF1QipNC8OJ-SMmqyfHQUvKfKdN8sYV0KLqwqgjHdEBaqID_9PeN91pf-yGRrCexIGZngA?key=cGNTd1ljWTc1SktkMkNieVd2bXhYRlM3bm1aWTV3
https://photos.app.goo.gl/cUfxujruToZV7EXb6
https://photos.app.goo.gl/cUfxujruToZV7EXb6
https://photos.app.goo.gl/6A6xMQUiy48z4ieZ9
https://photos.app.goo.gl/6A6xMQUiy48z4ieZ9
https://photos.app.goo.gl/ye98argWPuFc995f8
https://photos.app.goo.gl/ye98argWPuFc995f8
https://photos.app.goo.gl/gPc3mhn83esfpcHc8
https://photos.app.goo.gl/gPc3mhn83esfpcHc8
https://photos.app.goo.gl/rmHMGPaEdoaFHtpLA
https://photos.app.goo.gl/rmHMGPaEdoaFHtpLA
https://photos.app.goo.gl/8j88oQEKWvM72SC76
https://photos.app.goo.gl/8j88oQEKWvM72SC76
https://photos.app.goo.gl/UrqsiQ6vXdLoYKj7A
https://photos.app.goo.gl/UrqsiQ6vXdLoYKj7A
https://photos.google.com/share/AF1QipNey7UnJ12c-rRh0AWsIuhfysj_K6WgspjpjXZuagcOT5HYY5mARgluKYGG6sJulA?key=Ui1UQU1XSlplVW9ZbjYyRFE0TnVRLXRCT1lWQ25n
https://photos.google.com/share/AF1QipNey7UnJ12c-rRh0AWsIuhfysj_K6WgspjpjXZuagcOT5HYY5mARgluKYGG6sJulA?key=Ui1UQU1XSlplVW9ZbjYyRFE0TnVRLXRCT1lWQ25n
https://photos.app.goo.gl/U32h1oWtk694x2UTA
https://photos.app.goo.gl/U32h1oWtk694x2UTA
https://photos.google.com/share/AF1QipOQxVfCu2F8SU-2wdl3fHECsPLeZlDGKlpRSEVMa43NbtP4Sebuj5reJmXSHSTTrg?key=NXZDVTNEcmp2QzVjUGx2S3lIa0VWZXlSOTN3eWZ3
https://photos.google.com/share/AF1QipOQxVfCu2F8SU-2wdl3fHECsPLeZlDGKlpRSEVMa43NbtP4Sebuj5reJmXSHSTTrg?key=NXZDVTNEcmp2QzVjUGx2S3lIa0VWZXlSOTN3eWZ3
https://photos.app.goo.gl/tZ6zhAKKbh8wAooi8
https://photos.app.goo.gl/tZ6zhAKKbh8wAooi8
https://photos.app.goo.gl/PUEhbddSS8JaPtMF7
https://photos.app.goo.gl/PUEhbddSS8JaPtMF7
https://photos.google.com/share/AF1QipMniLgzS4_3xjw3IR1BPx6g22KymPgkz9Apdl5i_m9WaTFEcnQiexB3Zu5iLoM8Vg?key=ZTJIeHFMVXVmQUdWc1E5a1pMLURkN0tzNGdaczNB
https://photos.google.com/share/AF1QipMniLgzS4_3xjw3IR1BPx6g22KymPgkz9Apdl5i_m9WaTFEcnQiexB3Zu5iLoM8Vg?key=ZTJIeHFMVXVmQUdWc1E5a1pMLURkN0tzNGdaczNB
https://photos.google.com/share/AF1QipNK9bdE_AQN4ZGDu7RpsR6tfghgNM17HSFaYz-aN2geew1SO-EcmjgkR3Q_wEpYog?key=aUt6YW9sVUY4YkRCcV9BbFJvNm9tZUFJdXByWEdR
https://photos.google.com/share/AF1QipNK9bdE_AQN4ZGDu7RpsR6tfghgNM17HSFaYz-aN2geew1SO-EcmjgkR3Q_wEpYog?key=aUt6YW9sVUY4YkRCcV9BbFJvNm9tZUFJdXByWEdR
https://photos.app.goo.gl/CZGtDjwqRFD1R4pS7
https://photos.app.goo.gl/CZGtDjwqRFD1R4pS7
https://photos.app.goo.gl/yS8hVV227axRzU3K8
https://photos.app.goo.gl/yS8hVV227axRzU3K8
https://photos.app.goo.gl/nq8bBLvX1eR1BZxh8
https://photos.app.goo.gl/nq8bBLvX1eR1BZxh8
https://photos.app.goo.gl/Hj3EUo6BaWq2KmhC7
https://photos.app.goo.gl/Hj3EUo6BaWq2KmhC7
https://photos.app.goo.gl/y8oaVXqtXUznJnf26
https://photos.app.goo.gl/y8oaVXqtXUznJnf26
https://photos.app.goo.gl/dCg1QWXE3DwEfcEf9
https://photos.app.goo.gl/dCg1QWXE3DwEfcEf9
https://photos.app.goo.gl/TxyXioig8C3Fit8T8
https://photos.app.goo.gl/TxyXioig8C3Fit8T8
https://photos.app.goo.gl/DZaAppYCEwM7CVEM6
https://photos.app.goo.gl/DZaAppYCEwM7CVEM6
https://photos.app.goo.gl/zRPTT7UULtNJW6vo9
https://photos.app.goo.gl/zRPTT7UULtNJW6vo9
https://photos.app.goo.gl/NjRug6Kfj7WNJ1KA9
https://photos.app.goo.gl/NjRug6Kfj7WNJ1KA9
https://photos.app.goo.gl/h3Nc7dRUoThKDqLo6
https://photos.app.goo.gl/h3Nc7dRUoThKDqLo6
https://photos.app.goo.gl/ZAF7SPjcM6e6uMRw5
https://photos.app.goo.gl/ZAF7SPjcM6e6uMRw5
https://photos.app.goo.gl/FmcZCeJwUVhMpg4D9
https://photos.app.goo.gl/FmcZCeJwUVhMpg4D9
https://photos.app.goo.gl/MxrD2vBcUNtzj1qEA
https://photos.app.goo.gl/MxrD2vBcUNtzj1qEA
https://photos.app.goo.gl/krBVJmuRZaeMaywH8
https://photos.app.goo.gl/krBVJmuRZaeMaywH8
https://photos.app.goo.gl/33FRcEFHtDTwJHFn6
https://photos.app.goo.gl/33FRcEFHtDTwJHFn6
https://photos.app.goo.gl/qF5LrjM66akY6ia36
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Besídka ke Dni matek - I. třída MŠ, 10. 5. 2022 
Maminka má svátek - MŠ II., 6. 5. 2022 
Besídka ke Dni maminek - MŠ II., 5. 5. 2022 
Úlovky z foťáku - I. třída MŠ, 30. 4. 2022 
ČARODĚJNICKÝ DEN - I. třída MŠ, 29. 4. 2022 
Co se děje v trávě - II.třída MŠ, 29. 4. 2022 
Den Země a úklid lesa u Koťat - II. třída MŠ, 22. 4. 2022 
Den Země s Tondou Obalem, 21. 4. 2022 
Den Země v ŠD, 20. 4. - 22. 4. 2022 
Velikonoce u Myšek - II. třída MŠ, 14. 4. 2022 
Třídní kolo Poupátka - MŠ I., 12. 4. 2022 
Vyhodnocení školního kola Poupátka, 11. 4. 2022 
Rozvíjej se, poupátko – školní kolo, 8. 4. 2022 
Školení žáků a učitelů v rámci projektu "O2 Chytrá škola", 28. 3. a 6. 4. 2022 
Zápis do 1. třídy, 5. 4. 2022 
Den učitelů (žáci žákům), 1. 4. 2022 
Vyhodnocení školní výtvarné soutěže, 25. 3. 2022 
Probouzení školní zahrady po zimě (v rámci projektu "Proměny zahrady v ročních 
obdobích"), 25. 3. 2022 
První jarní zpívání, 21. 3. 2022 
Na jaře – II. MŠ, 18. 3. 2022 
Zábavné dopoledne s kouzelnicí, 11. 3. 2022 
PONOŽKOVÝ DEN - I. třída MŠ, 11. 3. 2022 
Závěrečná lekce plávání na bazénu STARS Třinec, 10. 3. 2022 
Preventivní program "Emoce" v 5. ročníku, 9. 3. 2022 
Měsíc knihy v ŠD, 9. 3. - 25. 3. 2022 
Divadelní představení "Na statku", 8. 3. 2022 
PLYŠÁKOVÝ DEN - I. třída MŠ, 4. 3. 2022 
KARNEVAL U KOŤAT - I. třída MŠ, 25. 2. 2022 
Karneval - II. třída MŠ, 25. 2. 2022 
Vyhodnocení únorových soutěží, 25. 2. 2022 
Pěvecká soutěž Zpěváček, 22. 2. 2022 
Recitační soutěž 4.-5. ročník, 21. 2. 2022 
Recitační soutěž 1.-3. ročník, 21. 2. 2022 
Trojboj s míčem, 18. 2. 2022 
Řemesla a povolání – II. třída MŠ, 18. 2. 2022 
OLYMPIJSKÝ DEN – I . třída MŠ, 18. 2. 2022 
Poděkování za Tříkrálovou sbírku, 15. 2. 2022 
Návštěva ve škole - II. třída MŠ, 10. 2. 2022 
Leden u Koťat - I. třída MŠ, 31. 1. 2022 
Dopravní prostředky - II. třída MŠ, 28. 1. 2022 
LÁŽO PLÁŽO DEN - I. třída MŠ, 28. 1. 2022 
Divadlo Bajka - I. třída MŠ, 27. 1. 2022 
Bobování v ŠD, 25. 1. 2022 
BAREVNÝ DEN - I. třída MŠ, 21. 1. 2022 

https://photos.app.goo.gl/qF5LrjM66akY6ia36
https://photos.app.goo.gl/YTkUYodnWGd6k1k29
https://photos.app.goo.gl/YTkUYodnWGd6k1k29
https://youtu.be/47HSMYT5h5Y
https://youtu.be/47HSMYT5h5Y
https://photos.app.goo.gl/HSoUdXGymnq329Cp9
https://photos.app.goo.gl/HSoUdXGymnq329Cp9
https://photos.app.goo.gl/KCAD6gpyi173Favj6
https://photos.app.goo.gl/KCAD6gpyi173Favj6
https://photos.app.goo.gl/4DXS7n8Ue7PfZnKs5
https://photos.app.goo.gl/4DXS7n8Ue7PfZnKs5
https://photos.app.goo.gl/Am5Ewq9h9QYUSxh46
https://photos.app.goo.gl/Am5Ewq9h9QYUSxh46
https://photos.app.goo.gl/U5DNRGmyN8AGCPaL6
https://photos.app.goo.gl/U5DNRGmyN8AGCPaL6
https://photos.google.com/share/AF1QipNiZBMGJNolm6tvVb3Z0szMJ2V7vr1wPtbbaW5xE6s-Jxwkx61abVFJsMPNvToCdQ?key=NjJkVlpPTGlLUy13X25TcWMydWwwRlRRaVQ5aHJ3
https://photos.google.com/share/AF1QipNiZBMGJNolm6tvVb3Z0szMJ2V7vr1wPtbbaW5xE6s-Jxwkx61abVFJsMPNvToCdQ?key=NjJkVlpPTGlLUy13X25TcWMydWwwRlRRaVQ5aHJ3
https://photos.app.goo.gl/BPv2EqLfwSptMtDN7
https://photos.app.goo.gl/BPv2EqLfwSptMtDN7
https://photos.app.goo.gl/4axJZbtAwNdmjfUf7
https://photos.app.goo.gl/4axJZbtAwNdmjfUf7
https://photos.app.goo.gl/QrdpfpWsnM5mRaHC9
https://photos.app.goo.gl/QrdpfpWsnM5mRaHC9
https://photos.app.goo.gl/mHomZzHTBU5t2prg6
https://photos.app.goo.gl/mHomZzHTBU5t2prg6
https://photos.app.goo.gl/Dm7rgPiWBVYoyvk47
https://photos.app.goo.gl/Dm7rgPiWBVYoyvk47
https://photos.app.goo.gl/F2aN2Pa3SzdxWPiQ9
https://photos.app.goo.gl/F2aN2Pa3SzdxWPiQ9
https://photos.app.goo.gl/XX1Y3JZ1kNHJuDZe6
https://photos.app.goo.gl/XX1Y3JZ1kNHJuDZe6
https://photos.app.goo.gl/tMFercuHihpL8e1UA
https://photos.app.goo.gl/tMFercuHihpL8e1UA
https://photos.app.goo.gl/Dr6yimineSeNCRT4A
https://photos.app.goo.gl/Dr6yimineSeNCRT4A
https://photos.app.goo.gl/Dr6yimineSeNCRT4A
https://photos.app.goo.gl/B6EWT6pbV2GwaJ8w8
https://photos.app.goo.gl/B6EWT6pbV2GwaJ8w8
https://photos.app.goo.gl/U1vJnXFddufASPao7
https://photos.app.goo.gl/U1vJnXFddufASPao7
https://photos.app.goo.gl/pxEodicn7rzxyZWPA
https://photos.app.goo.gl/pxEodicn7rzxyZWPA
https://photos.app.goo.gl/ebWyxzqYv1bXMFrL6
https://photos.app.goo.gl/ebWyxzqYv1bXMFrL6
https://photos.app.goo.gl/JQjH2ahhs5Ys9Df16
https://photos.app.goo.gl/JQjH2ahhs5Ys9Df16
https://photos.app.goo.gl/Toqsstaza8p36BWu9
https://photos.app.goo.gl/Toqsstaza8p36BWu9
https://photos.google.com/share/AF1QipM7ea9ePNwp-UpWmk4J01RxMs4t0Eu3aBDnniBL0Cq99HB9WE0jBn8ftCQXKQEzzw?key=VzlMYVQxNWI2Z3o5VUFMUXZGTEc1UzRKR0x3MGpB
https://photos.google.com/share/AF1QipM7ea9ePNwp-UpWmk4J01RxMs4t0Eu3aBDnniBL0Cq99HB9WE0jBn8ftCQXKQEzzw?key=VzlMYVQxNWI2Z3o5VUFMUXZGTEc1UzRKR0x3MGpB
https://photos.app.goo.gl/PBnjVRiDjsnzoU7W8
https://photos.app.goo.gl/PBnjVRiDjsnzoU7W8
https://photos.app.goo.gl/B58ZvHWs2qHyaxii8
https://photos.app.goo.gl/B58ZvHWs2qHyaxii8
https://photos.app.goo.gl/dZNbmysvreGh3J9J9
https://photos.app.goo.gl/dZNbmysvreGh3J9J9
https://photos.app.goo.gl/xYP2p3BBB6UEiNHP8
https://photos.app.goo.gl/xYP2p3BBB6UEiNHP8
https://photos.app.goo.gl/7Muj7wP3bEg65uY28
https://photos.app.goo.gl/7Muj7wP3bEg65uY28
https://photos.app.goo.gl/28YyckvW9tAjwSPE8
https://photos.app.goo.gl/28YyckvW9tAjwSPE8
https://photos.app.goo.gl/7htjWUyaNbvjARScA
https://photos.app.goo.gl/7htjWUyaNbvjARScA
https://photos.app.goo.gl/EH7KsAM5MMopCnGe7
https://photos.app.goo.gl/EH7KsAM5MMopCnGe7
https://photos.app.goo.gl/2baurDDXaWUiBCcG9
https://photos.app.goo.gl/2baurDDXaWUiBCcG9
https://photos.app.goo.gl/uK9uaT5fmH5tWzkR9
https://photos.app.goo.gl/uK9uaT5fmH5tWzkR9
https://photos.app.goo.gl/mWC8FWFXciXGtpmJA
https://photos.app.goo.gl/mWC8FWFXciXGtpmJA
https://photos.app.goo.gl/xv2rGPUpae1gPH7i9
https://photos.app.goo.gl/xv2rGPUpae1gPH7i9
https://photos.app.goo.gl/gRD6zTed29dVGJ1u5
https://photos.app.goo.gl/gRD6zTed29dVGJ1u5
https://photos.app.goo.gl/aZKJMXHgU6hS27hH9
https://photos.app.goo.gl/aZKJMXHgU6hS27hH9
https://photos.app.goo.gl/t2863khYJHjizvS4A
https://photos.app.goo.gl/t2863khYJHjizvS4A
https://photos.app.goo.gl/sjFga86JhWYsBGDx8
https://photos.app.goo.gl/sjFga86JhWYsBGDx8
https://photos.app.goo.gl/fSFHLFFHgQsxk2ES8
https://photos.app.goo.gl/fSFHLFFHgQsxk2ES8
https://photos.google.com/share/AF1QipPj2ewriK3FBrEjVIDi03B5dKR1US3R-mNyCKaJBLEw65_DpNzUvKcZ3DMXkpMegA?key=eVN5amRDaExnellwWW1lX1o2OGhUdHBLQkFoX3d3
https://photos.google.com/share/AF1QipPj2ewriK3FBrEjVIDi03B5dKR1US3R-mNyCKaJBLEw65_DpNzUvKcZ3DMXkpMegA?key=eVN5amRDaExnellwWW1lX1o2OGhUdHBLQkFoX3d3
https://photos.app.goo.gl/JGMTEqCrH7cdBwdt5
https://photos.app.goo.gl/JGMTEqCrH7cdBwdt5
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Zimní olympiáda v ŠD, 20. 1. - 21. 1. 2022 
Leden u Myšek - II. třída MŠ, 14. 1. 2022 
DEN NARUBY - I. třída MŠ, 14. 1. 2022 
Poslední Tříkrálové koledování ve Stříteži, 12. 1. 2022 
Tříkrálové koledování v Rakovci, 11. 1. 2022 
Tříkrálové koledování, podruhé ve Smilovicích, 10. 1. 2022 
Tříkrálové koledování ve Smilovicích a Stříteži, 9. 1. 2022 
PYŽAMOVÝ DEN - I. třída MŠ, 7. 1. 2022 
Tříkrálové koledování v naší obci, 6. 1, 2022 
Vánoce v MŠ II., 22. 12. 2021 
Vánoce u Koťat - I. třída MŠ, 22. 12. 2021 
Vánoční besídka - I. třída MŠ, 22. 12. 2021 
Christmas pudding aneb vánoční angličtina ve IV. třídě, 21. 12. 2021 
Sportujeme, abychom byli zdraví, školní rok 2021/2022 
Švihadlový král, 20. 12. 2021 
Vánoční příběh - Narodil se Ježíšek! - II. třída MŠ, 17. 12. 2021 
Prosinec u Koťat - I. třída MŠ, 17. 12. 2021 
Projektový den mimo MŠ - I. třída MŠ, 16. 12. 2021 
Bruslení v Českém Těšíně, 16. 12. 2021 
První sníh, 6. -13. 12. 2021 
Milé adventní uvítání v I. třídě, 10. 12. 2021 
Zimní radovánky o velké přestávce, ZŠ Střítež 10. 12. 2021 
Adventní čas v ZŠ a ŠD, prosinec 2021 
Mikuláš, 6. 12. 2021 
Mikuláš v MŠ - I. třída MŠ, 6. 12. 2021 
Benefiční koncert v Komorní Lhotce, 4. 12. 2021 
Mikuláš v ŠD, 3. 12. 2021 
Lekce golfu, 1. 12. 2021 
Perníčkování pro benefiční koncert, 26. 11. 2021 
Tělocvik páťáků v lese, 25. 11. 2021 
Podzim u Koťat - I. třída MŠ, 23. 11. 2021 
Podzim v MŠ II., 15. 11. 2021 
Strašidlení v MŠ - I. třída MŠ, 12. 11. 2021 
Martinská jízda v ŠD, 12. 11. 2021 
Soutěž o nejhezčího draka, 4. - 9. 11. 2021 
Tvoříme v družině, 2. 11. 2021 
Halloween ve světě, projekt AJ 4. a 5. ročník, 2. 11. 2021 
Podzimní tvoření, říjen 2021 
Vystoupení pro jubilanty obce - I. třída MŠ, 22. 10. 2021 
Podzim v družině, 29. 10. - 22. 10. 2021 
Podzimní čarování (škola 21. 10. a 22. 10. 2021) 
Koťata v září - I. MŠ, 30. 9. 2021 
Podzimní projektový den, 27. 9. 2021 
Výstava zahrádkářů, 27. 9. 2021 
Koncertování v HV u čtvrťáků, 23. 9. 2021 

https://photos.google.com/share/AF1QipN6kA7iu6NuAlo5KW8v9uFPEi08i4M5na5xKhHbQK8T8pbjbHCrfyoH3lbOtRdVfA?key=SF8ybkFySmU1aVVnWmFoOTRrcHZyTjg5SjRXODBB
https://photos.google.com/share/AF1QipN6kA7iu6NuAlo5KW8v9uFPEi08i4M5na5xKhHbQK8T8pbjbHCrfyoH3lbOtRdVfA?key=SF8ybkFySmU1aVVnWmFoOTRrcHZyTjg5SjRXODBB
https://photos.app.goo.gl/H9Bfez893zSvXLKp6
https://photos.app.goo.gl/H9Bfez893zSvXLKp6
https://photos.app.goo.gl/trYCbLdQyc1tmECa7
https://photos.app.goo.gl/trYCbLdQyc1tmECa7
https://photos.app.goo.gl/EK9RMW3PSBZ45pra8
https://photos.app.goo.gl/EK9RMW3PSBZ45pra8
https://photos.app.goo.gl/Csz4DMTxPqmbzraN9
https://photos.app.goo.gl/Csz4DMTxPqmbzraN9
https://photos.app.goo.gl/ETkHTdKK7GqsvCVz7
https://photos.app.goo.gl/ETkHTdKK7GqsvCVz7
https://photos.app.goo.gl/Gz8X7kXwbwdusfaSA
https://photos.app.goo.gl/Gz8X7kXwbwdusfaSA
https://photos.app.goo.gl/Heqm6YNjdjKBFZ2s7
https://photos.app.goo.gl/Heqm6YNjdjKBFZ2s7
https://photos.app.goo.gl/Ps2kjxv9Xk2sARtb9
https://photos.app.goo.gl/Ps2kjxv9Xk2sARtb9
https://photos.app.goo.gl/ap5Jfvr8FWmkLzLt9
https://photos.app.goo.gl/GPM8jhhLPiXns7qW7
https://photos.app.goo.gl/GPM8jhhLPiXns7qW7
https://photos.app.goo.gl/iAYHJRtqQ7gXxEUh9
https://photos.app.goo.gl/iAYHJRtqQ7gXxEUh9
https://photos.app.goo.gl/eubcwksthtRSCCN78
https://photos.app.goo.gl/eubcwksthtRSCCN78
https://photos.app.goo.gl/ChayqseY5dXMNbS28
https://photos.app.goo.gl/ChayqseY5dXMNbS28
https://photos.app.goo.gl/z7oE62USsrCvhPYz7
https://photos.app.goo.gl/z7oE62USsrCvhPYz7
https://photos.app.goo.gl/5qsR1Rs37ntTUvHY7
https://photos.app.goo.gl/5qsR1Rs37ntTUvHY7
https://photos.app.goo.gl/jz45nrefamE29pTdA
https://photos.app.goo.gl/jz45nrefamE29pTdA
https://photos.app.goo.gl/qv8AUC5vyKrLJP1E6
https://photos.app.goo.gl/qv8AUC5vyKrLJP1E6
https://photos.app.goo.gl/k4hu7C2QgYNeSnnh7
https://photos.app.goo.gl/k4hu7C2QgYNeSnnh7
https://photos.google.com/share/AF1QipMZCN8hvHmp-CrwbhTVhqR-KfWnmeCG0sPM2CtuFsfGEcHQb6ow2tFDCmDZreO02g?key=Uy1FYTJPYlZwTU5QUXdHazM2SGZ5VGE2X0NHTGln
https://photos.google.com/share/AF1QipMZCN8hvHmp-CrwbhTVhqR-KfWnmeCG0sPM2CtuFsfGEcHQb6ow2tFDCmDZreO02g?key=Uy1FYTJPYlZwTU5QUXdHazM2SGZ5VGE2X0NHTGln
https://photos.app.goo.gl/Hwghi2i9ZkyrP11x5
https://photos.app.goo.gl/Hwghi2i9ZkyrP11x5
https://photos.app.goo.gl/9vZ56ADwDdK6YGc69
https://photos.app.goo.gl/9vZ56ADwDdK6YGc69
https://photos.app.goo.gl/X4MPGTAMqRd2RveW6
https://photos.app.goo.gl/X4MPGTAMqRd2RveW6
https://photos.app.goo.gl/CzTDHfspKNZwm7GP9
https://photos.app.goo.gl/CzTDHfspKNZwm7GP9
https://photos.app.goo.gl/F21f478RHLBBxFtN7
https://photos.app.goo.gl/F21f478RHLBBxFtN7
https://photos.app.goo.gl/71GoWoBUY7NyzGng9
https://photos.app.goo.gl/71GoWoBUY7NyzGng9
https://photos.google.com/share/AF1QipNzv-Agyhl-paTguvrz6uIW5L-FBMlVp_QagCFcAIhhn4pObhFtYoHwu1ykUlPHig?key=T2NnQVFGZmVlNDJidzBxcHFEQU5VdUhXd1BOOHlB
https://photos.google.com/share/AF1QipNzv-Agyhl-paTguvrz6uIW5L-FBMlVp_QagCFcAIhhn4pObhFtYoHwu1ykUlPHig?key=T2NnQVFGZmVlNDJidzBxcHFEQU5VdUhXd1BOOHlB
https://photos.app.goo.gl/mB22GoET5kYDRjMA8
https://photos.app.goo.gl/mB22GoET5kYDRjMA8
https://photos.app.goo.gl/FXRnL2DxkfypdUN99
https://photos.app.goo.gl/FXRnL2DxkfypdUN99
https://photos.app.goo.gl/Q2KaM6FNwPmSKDxx6
https://photos.app.goo.gl/Q2KaM6FNwPmSKDxx6
https://photos.app.goo.gl/iRwj4ekEaCMagMrJ8
https://photos.app.goo.gl/iRwj4ekEaCMagMrJ8
https://photos.app.goo.gl/ZMMfFVxSwmXv76bS7
https://photos.app.goo.gl/ZMMfFVxSwmXv76bS7
https://photos.app.goo.gl/P6C4phhZ3JYPdwbw6
https://photos.app.goo.gl/P6C4phhZ3JYPdwbw6
https://photos.google.com/share/AF1QipOEE7cAHgbdxKSSF5BOjT_6arwAjoVkOOrQEzhNGT0t61NJSuscFMJBefldcBKClA?key=N2MxM2sxQ1VRcmk2OURlNmx5c1o0VEhoZGNpSWxR
https://photos.google.com/share/AF1QipOEE7cAHgbdxKSSF5BOjT_6arwAjoVkOOrQEzhNGT0t61NJSuscFMJBefldcBKClA?key=N2MxM2sxQ1VRcmk2OURlNmx5c1o0VEhoZGNpSWxR
https://photos.google.com/share/AF1QipMqmu2mJPgQEgZJpGxqBYrpbX1ty13ztBBz7klbq84hi9ZqyVTkt3fJqycfx-j5Tg?key=MG5TQzdwbnYwd2p6dzg1NkRTbEtZV0VYT3pQMHRB
https://photos.google.com/share/AF1QipMqmu2mJPgQEgZJpGxqBYrpbX1ty13ztBBz7klbq84hi9ZqyVTkt3fJqycfx-j5Tg?key=MG5TQzdwbnYwd2p6dzg1NkRTbEtZV0VYT3pQMHRB
https://photos.google.com/share/AF1QipO8EAWG_TrnWlD0fJkAqqaVAlNXyELqblIHA8654DA49dZHcF8tB0ClfoBV7M3-7g?key=SW5sWld4RWJWd2lsY2xRcHBIMmFLdklxdEloNnZR
https://photos.google.com/share/AF1QipO8EAWG_TrnWlD0fJkAqqaVAlNXyELqblIHA8654DA49dZHcF8tB0ClfoBV7M3-7g?key=SW5sWld4RWJWd2lsY2xRcHBIMmFLdklxdEloNnZR
https://photos.app.goo.gl/LnDX7vx9eB9Z6U2R9
https://photos.app.goo.gl/LnDX7vx9eB9Z6U2R9
https://photos.app.goo.gl/66ngrsp68HgHyJ3B7
https://photos.app.goo.gl/66ngrsp68HgHyJ3B7
https://photos.app.goo.gl/QyAgoeVm597vs8eX8
https://photos.app.goo.gl/QyAgoeVm597vs8eX8
https://photos.google.com/share/AF1QipMPq_mxB65DfsC-GVg4ULUhb4RSBmAbrFg42VKFhbl8bo9kHGStq4DT46jxkWlZng?key=WWNEN1pDOS12TzJJeDJiRW5RcHhDRDh2MzN3Wi1n
https://photos.google.com/share/AF1QipMPq_mxB65DfsC-GVg4ULUhb4RSBmAbrFg42VKFhbl8bo9kHGStq4DT46jxkWlZng?key=WWNEN1pDOS12TzJJeDJiRW5RcHhDRDh2MzN3Wi1n
https://photos.app.goo.gl/AHwGdbqrKEKQNyYE7
https://photos.app.goo.gl/AHwGdbqrKEKQNyYE7
https://photos.app.goo.gl/6tHmj93xpXLru5378
https://photos.app.goo.gl/6tHmj93xpXLru5378
https://photos.app.goo.gl/pfNhk3Gi7mj1XG1v6
https://photos.app.goo.gl/pfNhk3Gi7mj1XG1v6
https://photos.app.goo.gl/YP4fmqxBrGcz8Qb37
https://photos.app.goo.gl/YP4fmqxBrGcz8Qb37
https://photos.app.goo.gl/YptV8LCWmiBVoEXG6
https://photos.app.goo.gl/YptV8LCWmiBVoEXG6
https://photos.app.goo.gl/geL627zr9VL6aQ3C6
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Pletí Hobitího domečku – I. třída MŠ, 23. 9. 2021 
Třeťáci v muzeu, Třinec 17. 9. 2021 
Leke programování s ozobotem, 16. 9. 2021 
Naše školka, MŠ II. , 1. 9. - 10. 9. 2021 
Nová zahrada "v akci", 7. 9. -15. 9. 2021                                                                                                                                                                                                                                                          
První školní den, 1. 9. 2021 

2.29 Prezentace školy 

 

1. Prezentace školy na školním webu (seřazeno vzestupně) 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 

8.9.2021 

Nový školní rok 2021/2022 jsme z důvodu nepříznivého počasí zahájili ve čtvrtek  

1. září v tělocvičně školy, kde se sešli žáci, učitelé a hosté – zástupci zřizovatele i rodiče nových 

prvňáčků.  

Kromě tradičního uvítání a představení novinek školního roku čekalo na nejmladší děti 

překvapení v podobě pohádkového přivítání staršími spolužáky. Nezapomněli  

jsme ani na symbolické slavnostní přestřižení pásky k zahájení provozu naší krásné školní 

zahrady a pozvání dětí k jejich užívání i společný slib, že o zahradu budeme s láskou pečovat. 

https://photos.app.goo.gl/geL627zr9VL6aQ3C6
https://photos.app.goo.gl/gs2bqtRshFasNh4q7
https://photos.app.goo.gl/gs2bqtRshFasNh4q7
https://photos.app.goo.gl/f9HnTMoAmUyPgMCBA
https://photos.app.goo.gl/f9HnTMoAmUyPgMCBA
https://photos.app.goo.gl/xLBetzJxxxunPK6x7
https://photos.app.goo.gl/xLBetzJxxxunPK6x7
https://photos.app.goo.gl/in74LParRSBnvZJ96
https://photos.app.goo.gl/in74LParRSBnvZJ96


VÝROČNÍ ZPRÁVA                                                                                                              2021/2022 

 

 

                                   

  

 

 

 

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

 

 

Naši školu navštívila redaktorka třineckého Hutníku, která své pocity zaznamenala do článku, 

který v týdeníku vyšel dne 8. 9. 2021 - čtěte níže. 

Mgr. Dagmar Machálková 

TŘEŤÁCI V TŘINECKÉM MUZEU 

17.9.2021  

V pátek 17. 9. 2021 vyrazili naši třeťáci do Muzea v Třinci, aby tak získali další cenné dovednosti 

do projektu Mladí badatelé aneb život v nás a kolem nás, který byl zahájen již v květnu 

minulého školního roku. 
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Počasí nám nepřálo, a tak jsme vyrazili vybaveni pláštěnkami a deštníky. Na nadšení  

z očekávání, co nám výlet zajímavého *připraví, déšť však neměl žádný vliv.  

Po příjezdu na místo rozdělili organizátoři děti na dvě skupiny, aby se vystřídaly v muzeu  

a v řezbářských dílnách. 

V muzeu nás čekala velmi zajímavá výstava k výročí města Třinec, které letos slaví 90 let. 

Poutavé vyprávění průvodkyně děti zaujalo stejně jako vystavené exponáty, situované  

do různých období od 30. let minulého století do dnešní doby. Mohli jsme tak zhlédnout starou 

školu, domácnost našich praprarodičů, dílnu ševce či dětský koutek s hračkami,  

se kterými si hrály děti dříve. 

 

 

Venku pak třeťáci nejdříve prověřili své znalosti o přírodě v kvízu, za jehož vyřešení obdrželi 

medaili a další dárkové předměty. Poté usedli ke stolu vedle opravdových řezbářů, kteří je 

naučili používat řezbářské náčiní. Pro začátek si děti vyzkoušely svůj um na mýdle, do kterého 

se pokusily "vydlabat" vlastní obrázek. 

Dagmar Machálková 
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NOČNÍ PROCHÁZKA POHÁDKOVÝM LESEM 

22.9.2021  

Akce se koná již tento pátek 24. 9. 2021. Na Vaši účast se těší organizátoři. Více informací 

najdete na přiloženém plakátu... 

 

PLENÁRNÍ SCHŮZE SRPŠ A TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ 

22.9.2021  

Milí rodiče, 

dne 5. 10. 2021 v 15:00 hod. se koná plenární schůze SRPŠ v V. třídě (1. patro) a po ní jste 

třídními učiteli zváni na třídní schůzky do jednotlivých tříd. 

Na programu plenární schůze bude hodnocení minulého školního roku a letošní plánované 

akce.  

V rámci třídních schůzek budete seznámeni s aktuálním hodnocením výuky a třídnickými 

záležitostmi, budete mít také prostor pro individuální konzultace.  

Výbor SRPŠ hledá nové členy – ochotné rodiče, kteří by pomohli při organizačním zajištění akcí. 

Více v přiloženém letáčku. 
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Řezbářské sympozium - soutěž řezbářů z naší republiky i ze zahraniční - vytvořilo dnešnímu 

výletu tu pravou "řemeslnou" kulisu. Obdivovali jsme fortel i umění soutěžících, kteří s 

motorovými pilami a dalšími nástroji vytvářeli nádherná díla.  
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Na závěr jsme se shodli na tom, že se výlet do světa minulosti a řemesel vydařil a že určitě stojí 

za to poznávat práci našich předků a pokračovat v ní, protože díky ní vzniklo třeba krásné 

město Třinec nebo obyčejné věci k užitku, jež v různých podobách a vylepšeních používáme 

dodnes. 

Celou fotogalerii z akce můžete zhlédnout zde. 

Dagmar Machálková, Eva Machová 

LAMPIONÁDA 2021 

5.11.2021  

Milí rodiče, 

SRPŠ srdečně zve na akci LAMPIONÁDA aneb Loučení se sluníčkem 2021. 

Sraz v 17:00 hod. v parku ve Stříteži. 

Více v přiložené pozvánce. 

 

https://photos.app.goo.gl/gs2bqtRshFasNh4q7
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Dagmar Machálková 

ADVENTNÍ KONCERT V KD 28. 11. 2021 

17.11.2021  

V závěru programu zazpívají před kulturním domem také žáci naší základní školy, kteří svým 

vystoupením za slavnostního rozsvěcení obecního vánočního stromu 🎄 symbolicky zahájí 

adventní čas v naší obci.  

Nenechte si tuto příležitost ujít a přijďte naše děti podpořit, moc se na vás těší! 

                                                       Dagmar Machálková 
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SPORTUJEME A RELAXUJEME, ABYCHOM BYLI ZDRAVÍ... 

17.11.2021 

Sportovní aktivity se kromě ofirciální tělesné výchovy v naší škole prolínají napříč  

výukou – učitelé zařazují do výuky ve zvýšené míře již od minulého školního roku pravidelné 

pohybové chvilky, projektové učení využívající sport či cvičení a denně s dětmi tráví čas 

venku (minimálně o velké přestávce, často v prostorách naší nové školní zahrady při učení 

venku, nebo na poznávacích vycházkách po okolí). Školní družina má péči o pohyb zařazenu 

také jako hlavní náplň své činnosti. 

Jsme vděčni zřizovateli za bezplatný pronájem multifunkčního hřiště za školou či možnost 

trávit čas venku také v nedalekém partku. Věříme, že i pro dny, kdy nelze výuku TV z důvodu 

nepříznivého počasí  organizovat na venkovním hřišti, se podaří zrealizovat v nejbližší 

budoucnosti investiční záměr vybudovat sportovní halu, o který škola žádá svého zřizovatele, 

neboť tělocvična školy prostorově nevyhovuje výuce tříd s větším počtem žáků.  

Vše samozřejmě záleží na finančních a dotačních možnostech v dalších letech, neboť v tom 

letošním má obec jiné priority. 

Fotogalerie dokumentující uvedené pohybové činnosti bude zveřejněna již brzy... 

A jaké zmíněné skvělé příležitosti pro rozvoj pohybových dovedností máme na mysli? 

1. Bruslení v Českém Těšíně – termín je v jednání 

2. Plavecký výcvik - 6. 1. - 10. 3. 2022 (Plavecká škola STARS Třinec) 

3. Lyžařský výcvik - 14. 2. - 18. 2. 2022 (Skiareál Řeka) 

Na bruslení zveme spolu s dětmi i rodiče, přesný termín sdělíme včas. Organizace všech akcí 

bude zaslána rodičům prostřednictvím IS Edookit v nejbližších dnech. 

Dagmar Machálková 

POMÁHÁME A ZPÍVÁME, ABYCHOM BYLI ŠŤASTNÍ... 

17.11.2021  

Přijměte naše pozvání na Benefiční koncert škol na podporu lidem na Moravě zasažené ničivým 

tornádem! 

Naposledy jsme naši krásnou tradici obdarování mohli realizovat v roce 2019, a tak nás velmi 

těší, že současná situace nám po roční odmlce umožňuje připravovat další ze série benefičních 

koncertů. V souladu s aktuálními podmínkami počítáme s určitými omezeními, pevně  

však doufáme, že neodradí od účasti naše publikum. 
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Ve spolupráci s námi pokračuje nám blízká škola v Komorní Lhotce a pozvání přijali také Matěj 

Janík a Adéla Schlesingerová, kteří nejednou zazářili na naší pěvecké soutěži Rozvíjej  

se, poupátko. Tito mladí talentovaní hudebníci se kromě přípravy na svá vystoupení ochotně 

již několik let zapojují také do organizace koncertů a věnují mnoho času při přípravě režie či 

aranží skladeb. Za to jim posíláme už nyní obrovské poděkování a vyjádření vděčnosti, neboť 

je to pro nás důležité sdělení, že organizovat podobné akce má smysl – pomáhají, neboť dávají 

příležitosti ke spolupráci a vzájemné inspiraci, věnují mnoho energie a příjemného prožitku 

zúčastněným při přípravě, akci samotné i v podobě konkrétního daru. Kromě výše zmíněných 

se v programu představí další úspěšní zpěváci našeho projektu Rozvíjej se, poupátko. 

Neváhejte tedy a přijďte si užít spolu s námi v době předvánoční – všichni si zasloužíme  

na chvíli zastavit čas a užít si jej jen pro sebe, zapsat si chvíle prožité s hudbou do svých srdcí, 

namotivovat se k dalším dnům... 

Jako vždy v minulosti hledáme konkrétní osoby či organizace, kterým má náš koncert pomoci. 

Můžeme Vám již nyní sdělit, že pomoc poputuje do Základní školy Hrušky - více než slova 

vypoví o potřebnosti benefice video, které můžete najít na webu této školy... 

Vše důležité najdete v přiloženém plakátu.  

 

http://www.zskomornilhotka.cz/
https://zshrusky.cz/w/
https://zsh.rajce.idnes.cz/Nase_skola_pred_a_po_tornadu/1492755397
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Věříme, že Vás pozvání na koncert zaujme a 4. 12. 2021 spolu strávíme příjemný předvánoční 

čas... 

Fotografie z minulých koncertů najdete v naší fotogalerii, příspěvky z koncertů můžete 

zhlédnout také na Facebooku projektu Rozvíjej se, poupátko. Naladit se na tu správnou 

předvánoční atmosféru můžete také prostřednictvím videozáznamu z benefičního koncertu  

v roce 2019. 

Dagmar Machálková 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NAŠÍ ŠKOLE 

24.11.2021  

S potěšením posílám zprávu zaměřenou jiným směrem než je většina z těch, kterými jsme v 

poslední době zásobeni... 

Jedná se o krásnou akci, která nás může v těchto neradostných dnech pohladit na duši 

– TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU NA POMOC POTŘEBNÝM.  

Veškeré informace najdete v letáčku TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022. V naší škole bude umístěna 

statická pokladnička od 1. 1. - 16. 1. 2022.  

Pokud byste měli zájem o zapojení Vašeho dítěte do koledování, máte možnost jej přihlásit do 

10.12. 2021 na kontakt uvedený v plakátu TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA HLEDÁ KOLEDNÍKY. Tento 

způsob pomoci bude však organizován s ohledem na aktuální epidemiologická opatření. 

Přeji Vám všem hezké dny, ve kterých najdete příležitosti na příjemné chvíle a radost. 

Machálková 

BENEFIČNÍ KONCERT BUDE! 

2.12.2021  

Přijměte pozvání na sobotní koncert do Evangelického kostela v Komorní Lhotce. 

 

Ještě před pár dny jsme si nebyli jistí, zda se po dlouhých 2 letech konečně podaří uspořádat 

krásná akce - tradiční benefiční koncert v Komorní Lhotce ve spolupráci škol ze Stříteže, 

Komorní Lhotky a zpěváků Poupátka. Nadšení a chuť všech, kteří koncert připravují, překonaly 

obavy, zda to má cenu, a dnes jsme se definitivně rozhodli PRO KONÁNÍ KONCERTU.  

 

Máme z toho velkou radost a těšíme se, že si v sobotu 4. 12. 2021 v 16:30 hod. uděláte čas a 

přijdete se potěšit spolu s námi do Evangelického kostela v Komorní Lhotce – KDY JINDY  

https://www.zsstritez.cz/fotogalerie
https://www.facebook.com/search/top?q=projekt%20%22rozv%C3%ADjej%20se%2C%20poup%C3%A1tko%22
https://www.youtube.com/watch?v=LwAZlZqEwe0
https://www.youtube.com/watch?v=LwAZlZqEwe0
https://drive.google.com/file/d/16SLWz9COVjWrl8ptJc5osFG9RxeWoCnJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16SLWz9COVjWrl8ptJc5osFG9RxeWoCnJ/view?usp=sharing
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NEŽ V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE? KDY JINDY NEŽ VE CHVÍLI, KDY JE RADOSTI TAK ZOUFALE 

MÁLO? Snad Vám tato malá video-pozvánka pomůže Vám v rozhodnutí, zda se koncertu 

zúčastnit... 

Koncert proběhne v souladu s aktuálními opatřeními 

 

Dagmar Machálková a Gabriela Palarčíková, hlavní organizátorky koncertu 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA BENEFIČNÍ KONCERT 

5.12.2021  

V sobotu 4. 12. 2021 jsme si užili adventní čas ve společnosti lidí s velkým srdcem, v krásných 

prostorách Evangelického kostela v Komorní Lhotce za doprovodu hudebních vystoupení 

talentovaných zpěváků... Benefiční koncert již tradičně, jak tomu je již od roku 2009, 

zorganizovaly základní školy ze Stříteže a Komorní Lhotky. 

Jak bylo zmíněno jedním z účastníků, možná to byla odvaha uspořádat tento koncert, ale bylo 

to především nadšení, radost a chuť udělat něco pro druhé, co dohromady vytvořilo 

nepopsatelnou atmosféru... Děkujeme všem, kteří přišli podpořit benefiční koncert na pomoc 

Základní škole Hrušky zasažené červnovým tornádem.  

Možná příjemné atmosféře napomohl i "hlad" po podobných akcích v dnešní době,  

ale upřímná hudební vystoupení, úsměv na tvářích interpretů i velká návštěvnost koncertu 

navzdory omezením přesvědčila všechny přítomné, že pomáhat má smysl a dávat je více  

než dostávat...  

Skláníme se před všemi vystupujícími, jak zvládli dnešní pěvecká vystoupení – nutno zmínit,  

že k nácviku nebyla ze zjevných důvodů příznivá konstalace, neboť nám jej znepříjemňovaly 

karantény či další omezení. 

Za úspěch koncertu považujeme, že byl kostel opět zaplněn, že se našlo mnoho obětavých 

rodičů, kteří upekli dobroty na generálku a že děti si svá vystoupení opravdu užily. Nejvíce však 

zaslouží poklonu ti, kteří přispěli svými nápady, neskutečnou energií a kreativitou - mladí, 

talentovaní umělci, kterým patří to největší poděkování - Matěj Janík, Adéla 

Schlesingerová a Samuel Janík , kteří svými hudebními výkony pozvedli koncert na "vyšší 

level"... Děkuji všem! 

Do ZŠ Hrušky darovali přítomní 13 350 Kč, není to však konečná částka, neboť jsme se rozhodli 

dát prostor i těm, kteří nemohli přijít a chtějí přispět – kontakt na místostarostku obce Střítež, 

pokud byste měli zájem ZŠ Hrušky podpořit (prosíme do pátku příštího týdne): Michaela 

Porvisová , tel. 774 694 462. Máte možnost darovat také zasláním příspěvku přímo na účet 

https://www.youtube.com/watch?v=XkxFweN6uv4
https://www.facebook.com/mattsightofficial?__cft__%5B0%5D=AZUjKdAXcIh0rP3nC-AceRMDX05KKHzh-0mnXpDSuMi3Zt8xGPhPHC0wvgYhwkD7-KbBHrk3jyCOBsU1261TrpWdqOCwZmPVgoq3kACLukUr9pPqlan7fpUrKZ-tG0rTNWRUmxgm1MDaQski1l34Itdx_JjA4A5qJ2WxysTVe7Ibag&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/adela.schlesingerova?__cft__%5B0%5D=AZUjKdAXcIh0rP3nC-AceRMDX05KKHzh-0mnXpDSuMi3Zt8xGPhPHC0wvgYhwkD7-KbBHrk3jyCOBsU1261TrpWdqOCwZmPVgoq3kACLukUr9pPqlan7fpUrKZ-tG0rTNWRUmxgm1MDaQski1l34Itdx_JjA4A5qJ2WxysTVe7Ibag&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/adela.schlesingerova?__cft__%5B0%5D=AZUjKdAXcIh0rP3nC-AceRMDX05KKHzh-0mnXpDSuMi3Zt8xGPhPHC0wvgYhwkD7-KbBHrk3jyCOBsU1261TrpWdqOCwZmPVgoq3kACLukUr9pPqlan7fpUrKZ-tG0rTNWRUmxgm1MDaQski1l34Itdx_JjA4A5qJ2WxysTVe7Ibag&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/samuel.janik.1253?__cft__%5B0%5D=AZUjKdAXcIh0rP3nC-AceRMDX05KKHzh-0mnXpDSuMi3Zt8xGPhPHC0wvgYhwkD7-KbBHrk3jyCOBsU1261TrpWdqOCwZmPVgoq3kACLukUr9pPqlan7fpUrKZ-tG0rTNWRUmxgm1MDaQski1l34Itdx_JjA4A5qJ2WxysTVe7Ibag&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/mpreckova?__cft__%5B0%5D=AZUjKdAXcIh0rP3nC-AceRMDX05KKHzh-0mnXpDSuMi3Zt8xGPhPHC0wvgYhwkD7-KbBHrk3jyCOBsU1261TrpWdqOCwZmPVgoq3kACLukUr9pPqlan7fpUrKZ-tG0rTNWRUmxgm1MDaQski1l34Itdx_JjA4A5qJ2WxysTVe7Ibag&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/mpreckova?__cft__%5B0%5D=AZUjKdAXcIh0rP3nC-AceRMDX05KKHzh-0mnXpDSuMi3Zt8xGPhPHC0wvgYhwkD7-KbBHrk3jyCOBsU1261TrpWdqOCwZmPVgoq3kACLukUr9pPqlan7fpUrKZ-tG0rTNWRUmxgm1MDaQski1l34Itdx_JjA4A5qJ2WxysTVe7Ibag&__tn__=-%5DK-R
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školy, který najdete v závěru tohoto videa prezentujícího školu Hrušky před a po tornádu. 

Děkujeme! 

 

Videozáznam z koncertu je ke zhlédnutí zde.  

https://zsh.rajce.idnes.cz/Nase_skola_pred_a_po_tornadu/1492755397
https://www.youtube.com/watch?v=rJcMWtR8XKo
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Fotogalerie ke zhlédnutí zde.

 

 

 

Stálo to za to, zpěv a hudba, zvlášť v podání našich dětí a mládeže, pro mě hodně znamená. 

Když se k tomu přidá i krásná zpětná vazba a velká srdce lidí, kteří přišli v nelehkých časech 

náš projekt podpořit, jsem velmi dojatá. Jsme s paní ředitelkou Palarčíkovou vděčny za ochotu 

a pomoc našich zaměstnanců a nadšení dětí při pořádání podobných akcí, velmi si vážíme 

vzájemné dlouhodobé spolupráce našich škol, která dává smysl. Věříme, že se příští rok 

můžeme těšit na její pokračování. 

Za tým organizátorů Dagmar Machálková 

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ A PF 2022 

24.12.2021 

 

 

 

                                                                                           

 

https://photos.app.goo.gl/71GoWoBUY7NyzGng9
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TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2022 PODPOŘILI I NAŠI ŽÁČCI 

12.1.2022  

Máme velkou radost, že nabídku účasti na organizaci Tříkrálové sbírky pro třineckou Charitu 

přijali naši žáci s velkým nadšením. Původní plán - vydat se na koledu ve dnech 6. a 9. ledna - 

jsme tak brzy museli změnit, abychom vyhověli všem zájemcům 👑 👑 👑,. 

Všichni ochotní dobrovolníci, ustrojeni do krásných kostýmů, které zapůjčila Charita Třinec, 

byli mile překvapeni, jak lidé TŘI KRÁLE vřele vítali, jak s úsměvem na tváři a často se sladkou 

odměnou neváhali přispět do pokladničky. Mnozí s dojetím přidali srdečné poděkování  

s poznámkou, že jsou moc vděčni za návštěvu koledníků a že se na ně těší i příští rok... 

Naši malí koledníci završili své putování ve středu 12. ledna tam, kde ji zahájili – v naší obci 

Střítež. Nevadil jim ani velký mráz - zahřála je vlídnost a štědrost Střítežanů, za což jim 

posíláme  poděkování! To si zaslouží i všechny děti, které - nejen tento den - pomohly. Jsou 

to: 

MŠ – Stellinka Bocková 

I. třída – Terezka Porvisová a Tomášek Porvis 

II. třída – Violka Bocková a Anička Padělková 

III. třída – Matyáš Filipczyk, Eliška Kabotová, Noemi Kubiszová, Elen Paszková a Eliška Porvisová 

V. třída – Aneta Baronová, Eliška Danielová, Sára Fiedorová, Soňa Lankoczová, Kateřina 

Macoszková a Miriam Paszková 
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Věříme, že jsme touto formou mohli alespoň trochu přispět k lepším dnům a radosti těch, kteří 

naši podporu potřebují. 

Všechny fotografie z Tříkrálového koledování 2022 můžete zhlédnout na webu školy v tomto 

odkazu. 

Mgr. Dagmar Machálková 

                   

https://www.zsstritez.cz/fotogalerie
https://www.zsstritez.cz/fotogalerie
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ 

21.2.2022  

V pondělí 21. 2. 2022 proběhlo na naší škole ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE.  

Soutěžilo se ve 3 kategoriích. První kategorii tvořily děti 1. ročníku, které si poprvé vyzkoušely 

přednes před publikem – spolužáky ze všech tříd. 

V druhé kategorii přednesli své básně žáci 2. a 3. ročníku, v třetí pak žáci 4. a 5. ročníku. 

Porota z řad paní učitelek vybrala vítěze jednotlivých kategorií, 2 nejlepší z nich se zúčastní 

oblastního kola v Třinci, které proběhne online. Pro účast v tomto kole bylo nutno vytvořit 

videonahrávku s vítězi, což děti bavilo. Všichni jsme se však shodli na tom, že přímá účast  

a vystoupení před skutečným publikem a porotou má větší kouzlo, i když je nutno bojovat  

s trémou. 

  

  

 

Všichni soutěžící byli odměněni velkým potleskem, vítězové jednotlivých kategorií obdrží při 

slavnostním vyhodnocení věcnou cenu a diplomy, které jim vytvořili páťáci v rámci hodiny 

informatiky.  

Za organizátory Mgr. Eva Machová 

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA RECITAČNÍ SOUTĚŽE (budou zveřejněny nejpozději v pátek  

25. 2. 2022, kdy proběhne slavnostní vyhodnocení únorových školních soutěží): 

1. ročník - 1.místo Alena Przywarová, 2. místo Kateřina Pechová, Tereza Porvisová,  

3. místo Jakub Lomozík 

2. a 3. ročník - 1. místo Matyáš Filipczyk, 2. místo Veronika Vávrová, Eliška Porvisová,  

3. místo Viola Bocková, Elen Paszková 
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4. a 5. ročník - 1. místo Eliška Ciencialová, 2. místo Laura Sokolíková, Miriam Paszková,  

3. místo Martina Czerniková, Eliška Danieloví, Nela Godziková 

SOUTĚŽ ZPĚVÁČEK 

22.2.2022.   

Na pozvání do pěvecké soutěže ve zpěvu slezských písní, které přišlo z DDM Třinec, 

zareagovalo celkem 12 nadšených zpěváčků. Úkol to nebyl vůbec snadný, protože kromě 

omezení v podobě nemocí zdolávali účastníci další překážku – výslovnost v místním nářečí. 

Zdálo by se, že pro místní obyvatele žijící blízko polských hranic bude slezské nářečí  

"po našymu" hračkou, ale opak je pravdou. Děti řeč znají pouze pasivně, většinou už jen od 

svých prarodičů. Pro všechny (učitele i soutěžící) výuka slezských písní byla zajímavou výzvou, 

a tak se vše podařilo a školní kola soutěže mohla v úterý 22. 2. 2022 proběhnout. 

Zazněly tak písně jako Ej, padze, padze rosiczka, V širem poli hruška stoji, Slunečko vychodi, 

Listeczku dymbovy apod. 

Zpěváci byli natěšeni, že nejlepší postoupí do oblastního kola v Třinci, těsně před ukončením 

soutěže jsme však obdrželi smutnou zprávu z DDM, že vzhledem k nezájmu (naše škola byla 

jediným zájemcem) se soutěž ruší. Děti si však zaslouží ocenění za své výkony, a tak kromě 

věcných cen plánujeme videonahrávku vítězů. 

Možná malou útěchou a motivací pro zpívání bylo závěrečné pozvání na další, nám všem 

známou, soutěž Rozvíjej se, poupátko. Hudební srdíčka zaplesala a děti se hned pustily  

do vyhledávání písniček, se kterými by se na Poupátku mohly představit. 

Děkuji všem soutěžícím za krásná pěvecká vystoupení a paní učitelce Lence Drabinové  

za klavírní doprovod.  

Za tým pedagogů Dagmar Machálková 

 

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA PĚVECKÉ SOUTĚŽE ZPĚVÁČEK (budou zveřejněny nejpozději  

v pátek 25. 2. 2022, kdy proběhne slavnostní vyhodnocení únorových školních soutěží): 

1. ročník - 1. místo Tereza Porvisová 

2. a 3. ročník - 1. místo Mariana Troszoková, 2. místo - Noemi Kubiszová 

4. a 5. ročník - 1. místo Martina Czerniková, Miriam Paszková 
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

8.3.2022  

V úterý 8. 3. 2022 navštívili naši školu herci Divadélka pro školy z Hradce Králové, kteří dětem 

zahráli pohádku „Na statku“.  

Představení bylo obohaceno písničkami, plyšovými zvířátky a vtipnými hláškami – přesně  

tak, jak to mají naše děti rády. Důkazem, že se jim i paním učitelkám pohádka moc líbila,  

byl obrovský potlesk na jeho konci a často znějící bouřlivý smích během vystoupení. 

Děti se už teď těší na další zábavné divadélko dvou herců vtipálků 🎭. 

 

 

 

Mgr. Eva Machová 

TURNAJ ŠKOL MOPS VE VYBÍJENÉ V HNOJNÍKU 

11.3.2022  

Žáci 5. ročníku se v pátek 11. 3. 2022 zúčastnili turnaje ve vybíjené, kde se jim podařilo získat 

(se ztrátou jediného bodu) bramborovou medaili za čtvrté místo pro naši školu. Za jejich úsilí 

a trénink v nelehkých podmínkách v zimě na venkovním hřišti jim moc děkujeme! 

Zita Wojnarová 
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ÚSPĚCH V RECITAČNÍ SOUTĚŽI 

21.3.2022  

Naší žákyni 5. ročníku, Elišce Ciencialové, se podařilo zvítězit v okresním kole recitační soutěže 

v Třinci s postupem do krajského kola v Ostravě, které se bude konat v pátek 1. 4. 2022. 

Děkujeme za tento krásný úspěch a držíme palce do dalšího kola! 

Lenka Drabinová 

PROBOUZÍME ŠKOLNÍ ZAHRADU PO ZIMĚ 

25.3.2022  

V rámci projektu "Proměny zahrady v ročních obdobích" jsme v pátek 25. 3. 2022 vítali jaro 

také na naší školní zahradě a probouzeli ji k novému životu. Rovněž jsme využili krásného 

počasí k prvnímu učení venku. 

Petra Lysková 

PROJEKT "O2 CHYTRÁ ŠKOLA" 

27.3.2022  

Již v pondělí 28. 3. 2022 zahajujeme vzdělávání žáků 4.-5. ročníku a pedagogických 

zaměstnanců školy v oblasti bezpečnosti na internetu prostřednictvím projektu "O2 Chytrá 

škola". Další blok školení nás čeká ve středu 6. 4. 2022. 

Petra Lysková 

ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2022 

1.4.2022 

Milí rodiče, 

na této stránce najdete všechny potřebné informace k ZÁPISU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, 

tj. do 1. ročníku ZŠ. Na přiloženém plakátu najdete ty nejdůležitější z nich.  

Prozradíme, že letos předškoláky provedou pohádkovou školou z pohádky O Květušce naši 

žáci ze 4. ročníku. Moc se na své budoucí spolužáky těší... 

Mgr. Dagmar Machálková 

 

https://www.zsstritez.cz/zakladni-skola/zapis-k-zakladnimu-vzdelavani
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ROZVÍJEJ SE, POUPÁTKO 2022 

1.4.2022  

Je to neuvěřitelné, ale v roce 2022 uběhne již 20 let od chvíle, kdy se v naší škole zrodil nápad 

pořádat pěveckou soutěž, kterou jsme pojmenovali Rozvíjej se, poupátko. Název soutěže 

vznikl jako symbol a pojmenování hlavního cíle – rozvíjet talent našich dětí. Písnička z pohádky 

nám tak již 20 let slouží nejen jako název soutěže, ale také jako povinná píseň, na úrovni její 

interpretace stojí často výsledek rozhodnutí poroty. 

První ročník pěvecké soutěže v roce 2002 jsme organizovali bez velkých zkušeností a za velmi 

chudých podmínek, zato s velkým nadšením pro věc. Za 20 let se soutěž rozvinula ve velkou 

mezinárodní událost, na které se prezentují talentované děti a mládež  

od 6 do 21 let ze 3 regionů (Třinecka, Jablunkovska a Stonávky) s mezinárodní účastí. Kromě 

zpěvu je součástí projektu od roku 2004 také výtvarná soutěž v tvorbě keramiky. 

Velmi nás těší zájem učitelů a dětí o účast v soutěži, odměnou pro všechny jistě i letos bude 

pozornost médií a možnost vystoupit na akcích typu Střítežské léto, vánoční koncert nebo 

navštívit Českou televizi... 

Všem zpěvákům a mladým výtvarníkům držíme palce při školních soutěžích a těšíme  

se na ty nejlepší v jednotlivých kolech regionů. Harmonogram a termíny najdete na stránce 

projektu, přehledně to nejdůležitější pak na níže uvedeném plakátu. 

 

Mgr. Dagmar Machálková 

https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/rozvijej-se-poupatko
https://www.zsstritez.cz/o-skole/projekty/rozvijej-se-poupatko
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Po dvou letech jsme se opět mohli sejít a zazpívat si z plných plic. Radost tak trochu zastínila 

trému malých zpěváčků, kteří před svými spolužáky vystoupili se svými soutěžními písněmi  

s velkou touhou uspět. Byli si vědomi, že jen dvěma nejlepším z každé kategorie bude umožněn 

postup do regionálního kola Stonávka, a tak se všichni snažili vydat ze sebe to nejlepší.  

V pátek 8. 4. 2022 proběhlo školní kolo pro II. - IV. kategorii, tj. pro žáky 1.-5. ročníku.  

Děti z mateřské školy si za I. kategorii zasoutěží až v úterý z důvodu velké nemocnosti.  

Jste-li zvědavi, jak dopadli v pátek naši školáci, budeme Vás ještě trochu napínat, abychom jim 

mohli diplomy a drobné ceny slavnostně předat v pondělí a užít si jejich reakcí 😊... Porota  

to má vždy velmi těžké, ale letos ještě o něco více, neboť v III. kategorii pro žáky 2. a 3. ročníku 

vystoupilo celkem 14 dětí. Rozhodnutí o postupu jsme dokonce v této kategorii museli odložit, 

neboť mnoho pěveckých výkonů bylo na srovnatelné úrovni. Pomůže nám povinná píseň, 

která se ve školním kole běžně nezpívá, tentokrát však její interpretace porotě usnadní práci 

při volbě 2. postupujícího.  

Ale více již neprozradím – počkejte si na výsledkovou listinu do pondělí 11. 4. a na postup  

ve III. ktg. do 18. 4. 
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA ŠKOLNÍHO KOLA PĚVECKÉ SOUTĚŽE "Rozvíjej se, poupátko" 2022 

II. ktg. (1. ročník)) 

1. místo – neuděleno 

2. místo – Kateřina Pechová, Tereza Porvisová, Karel Sabela 

3. místo – neuděleno 

 

III. ktg.  (2.-3. ročník) 

1. místo – Romana Szkutová (s postupen do regionálního kola) 

2. místo – Agáta Lysková, Matyáš Filipczyk, Noemi Kubiszová, Tea Vavříčková (o postupu se 

rozhodne mezi všemi, kteří se umístili na 2. místě, podle interpretace povinné písně Rozvíjej se, 

poupátko) 

3. místo – Viola Bocková, Miriam Jursová, Anna Padělková, Eliška Porvisová, Tereza Nováková 

 

IV. ktg. (4.-5. ročník) 

1. místo – Martina Czerniková  (s postupen do regionálního kola), Miriam Paszková   

(s postupem do regionálního kola) 

2. místo – Kristýna Rozsypalová 

3. místo – Jan Santarius 

Mgr. Dagmar Machálková 

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2022 

13.4.2022. Kategorie: Mateřská škola 

Milí rodiče, 

na této stránce najdete všechny potřebné informace k ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ, tj. do naší mateřské školy. Na přiloženém plakátu najdete ty nejdůležitější  

z nich.  

https://www.zsstritez.cz/novinky/kategorie/materska-skola
https://www.zsstritez.cz/materska-skola/zapis-do-ms
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Letos proběhne zápis prezenčně, tj. formou osobního setkání v naší MŠ, aby se děti mohly 

seznámit s prostředím, p. učitelkami a budoucími kamarády. 

 

 

 

Mgr. Dagmar Machálková 
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NOVÝ HERNÍ PRVEK NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ 

20.4.2022 

S radostí oznamujeme, že naše nová školní zahrada se rozroste o další herní prvek pro děti.  

Za finanční podpory ve výši 20 000 Kč od MUDr. Kodaje z řad našich rodičů a provozních 

prostředků školy bude na náš umělý svah instalována skluzavka. Tímto velmi děkujeme  

za tento dar a přejeme dětem, ať si jí báječně užívají. 

Přikládám náhled obrázku, jak bude naše svahová skluzavka vypadat...  

 

Zuzana Sabelová 

DEN ZEMĚ S TONDOU OBALEM 

22.4.2022 

K příležitosti Dne Země absolvovali starší žáci MŠ a žáci všech ročníků ZŠ ve čtvrtek 21. dubna 

2022 zajímavý naučný program společnosti Ekokom "Tonda Obal na cestách". Seznámil děti s 

tříděním odpadů a jejich recyklací. Děti si pak ve třídách na základě této besedy zpracovávali 

vlastní projekty nebo kreslily obrázky s náměty, jak by mohli naší planetě Zemi pomáhat, aby 

se nám na ni dobře a dlouho žilo. Součástí bylo i školní kolo keramické soutěže s námětem 

"Ochrana přírody". Jak se to žákům povedlo se můžete podívat v naší fotogalerii. 

Petra Lysková 
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LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "HOBIT" 

5.5.2022  

Ve čtvrtek 5. května jsme se celá škola vydali do loutkového divadla Bajka v Českém Těšíně  

na pohádkové divadelní představení "Hobit". Žákům se místy strašidelné představení  

s nápaditým zpracováním velmi líbilo a výlet do Těšína tak byl příjemným zpestřením 

vyučování. 

Eva Machová 

POZVÁNÍ NA GALAKONCERT FINALISTŮ SOUTĚŽE POUPÁTKO 

18.5.2022. 

Dovoluji si Vás pozvat na finálový soutěžní galakoncert již 20. ročníku našeho projektu 

„Rozvíjej se poupátko“, který se koná 22. 5. 2022 v Domě dětí a mládeže v Třinci,  

 viz přiložená pozvánka a plakát.  

Na letošním ročníku se představilo mnoho talentovaných zpěváků od Havířova až po Bukovec, 

od těch nejmenších ve věku 6 let až po zkušené hudebníky do 21 let. Ty nejlepší z nich bychom 

Vám rádi představili. Svou účast v porotě – mimo již známé hudební odborníky – přislíbil  

i dlouholetý hudební režisér Českého rozhlasu v Ostravě, pan Jiří Pospíšil. Slovem bude finále 

provázet pan Radek Erben z České televize. 

Chtěla bych touto cestou vyjádřit poděkování všem našim sponzorům za podporu našeho 

projektu, velmi si této pomoci vážíme. Děkuji také všem zaměstnancům školy za zajištění 

bezproblémové organizace a maminkám za výborné pohoštění, které bylo pro účastníky  

k dispozici na všech kolech soutěže. 

 

 

  

 

Dagmar Machálková, ředitelka školy 

https://mapy.cz/zakladni?x=18.6669874&y=49.6756532&z=17&source=firm&id=1986032&q=d%C5%AFm%20d%C4%9Bt%C3%AD%20a%20ml%C3%A1de%C5%BEe%20v%20t%C5%99inci
https://mapy.cz/zakladni?x=18.6669874&y=49.6756532&z=17&source=firm&id=1986032&q=d%C5%AFm%20d%C4%9Bt%C3%AD%20a%20ml%C3%A1de%C5%BEe%20v%20t%C5%99inci
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ÚSPĚCH ELIŠKY CIENCIALOVÉ VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI "BEZPEČNÝ CYKLISTA" 

23.5.2022  

Žákyni 5. ročníku, Elišce Ciencialové, se povedl další krásný úspěch! Její velmi nápaditý obrázek 

získal ve výtvarné soutěži "Bezpečný cyklista" 3. místo v krajském kole a postoupil do kola 

celorepublikového. Eliška si v pátek 20. května převzala ceny přímo na ředitelství Policie  

ČR v Ostravě. Moc gratulujeme a držíme palce, aby její obrázek zaujal i v dalším kole soutěže. 

Petra Lysková 

POUPÁTKO SLAVILO 20 LET 

24.5.2022 

Je to neuvěřitelné, ale je to již 20 let od chvíle, kdy se v naší škole zrodil nápad pořádat 

pěveckou soutěž “Rozvíjej se, poupátko”. Její pojmenování vzniklo jako symbol hlavního cíle  

– rozvíjet talent našich dětí. Písnička z pohádky nám již 20 let slouží nejen jako motivační název 

soutěže, ale také jako povinná píseň, úroveň její interpretace se stává často nejdůležitějším 

kritériem pro rozhodnutí poroty. 

První ročník pěvecké soutěže v roce 2002 jsme organizovali jen s malými zkušenostmi  

a za velmi chudých podmínek, zato s velkým nadšením pro věc. Za 20 let se soutěž rozvinula 

ve velkou mezinárodní událost, na které se prezentují talentované děti a mládež  

od 6 do 21 let ze 3 regionů (Třinecka, Jablunkovska a Stonávky). 

Kromě soutěže má projekt mnoho navazujících aktivit, neboť nám nejde jen o rozvoj 

pěveckého talentu dětí a mládeže, ale také o podporu pedagogů. Za tímto účelem pořádáme 

Hudební dílny pro učitele. Ta letošní proběhla na konci dubna již po páté, a přece byla v něčem 

nová, jiná, nezapomenutelná. Hudební nadšenci se sešli sice pouze v komorní sestavě,  

ale reprezentovali široký vzorek pedagogů – od začátečníků a méně zkušených až po učitele 

hudební výchovy s dlouholetou praxí. Právě malý počet účastníků byl tentokrát možná  

tím největším benefitem – byli si blíž, vzájemně jsme se obohatili vlastními zkušenostmi, 

inspirovali se, tvořili a zkoušeli na sobě pěveckou průpravu, kterou předávají dětem, otevřeně 

diskutovali o úskalích pedagogické práce. Lektorka Tamara Tomoszek prakticky představila 

mnoho způsobů, jak lze učit s prožitkem dětí i pedagogů samotných, jak pracovat s emocemi, 

podporovat rozvoj hudebních schopností, jak při výuce hudby proniknout současně do dalších 

oblastí umění, jak jsou důležitá setkávání s hudbou jen tak – s přáteli, rodinou… Poupátko dává 

příležitosti vyniknout také jiným než pěveckým talentům, např. v letošním ročníku  

se představily žákyně naší školy v rolích průvodkyň regionálních kol Nikola Tlustá, Eliška 

Danielová a Magda Pfeiferová, které svou moderátorskou premiéru zvládly na výbornou.  

V úvodu jim vypomohla a na saxofon zahrála zatím prvňačka, ale neméně skvělá, Alenka 
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Przywarová. Soutěž také pomáhá potřebným – každoročně je ve spolupráci s jejími absolventy 

organizován benefiční koncert, jehož výtěžek je věnován pro charitativní účely. 

 

 

Letošní ročník jsme zahájili regionálními koly v Kulturním domě Střítež ve dnech  

11. 5. – 13. 5 2022. Postupně se představilo celkem 146 zpěváků, ze kterých porota do velkého 

finále nominovala 46 nejlepších. Oslavy dvacátých narozenin naší soutěže nemohly  

být zahájeny lépe – byla to přehlídka krásných pěveckých vystoupení a všichni účinkující si 

zaslouží obdiv, jak to po dvou letech bez zpěvu zvládli. Tři soutěžní dny v regionech Třinecko, 

Jablunkovsko a Stonávka přinesly pestrou kytici krásných melodií, byly naplněny úžasnými 

pěveckými výkony a byly důkazem toho, že se v našich školách dětem věnují kvalitní a zapálení 

učitelé. 

V prostorách DDM v Třinci se to v neděli 22. května, v den velkého finále, hemžilo dobrovolníky 

už od samého rána, přestože program měl začít až v 15 hodin. Úvodní písní se s námi pozdravili 

letošní i bývalí finalisté. Sešlo se jich na pódiu celkem 13, aby pod vedením Matěje Janíka  

a také s jeho klavírním doprovodem zazpívali píseň z filmu Gump „Protože to nevzdám“. Chtěli 

touto skladbou a hlavním sloganem povzbudit všechny soutěžící zpěváky v jejich nesnadném 

úkolu vystoupit na pódium po tak dlouhé přestávce… Moderátor Radek Erben,  

který se již potřetí zhostil průvodního slova, poté představil odbornou porotu, jejímž členem 
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se – mimo již známé hudební odborníky – stal i dlouholetý hudební režisér Českého rozhlasu 

v Ostravě, pan Jiří Pospíšil. Samotnou soutěž pak ve velkém stylu, za světel reflektorů a na 

velkém pódiu, zahájili ti nejmenší, děti z MŠ. Přestože je vystoupení pro tak malé zpěváky 

těžké, uvědomujeme si, jak je důležité podporovat lásku k hudbě, ke zpívání a odvahu 

vystupovat už u těchto malých talentů. Následovala šňůra vystoupení finalistů, přerušená 

pouze přestávkou pro porotu. Tu vyplnil svým hudebním programem Matěj Janík, laureát 

soutěže z roku 2018. Dvacet minut vyplnil svými i přejatým skladbami za vlastního doprovodu 

na kytaru a klavír. Matěj s hudbou začínal jako zpěvák a klávesák/kytarista v kapelách, ale 

časem začal skládat vlastní hudbu v moderním rapovém žánru s popovými prvky. Nyní je 

hudebním producentem, píše texty, nahrává a vydává vlastní písně. Nesporný talent tohoto 

mladého muzikanta ocenilo i vnímavé publikum. Na závěr finálového večera, ještě před 

netrpělivě očekávaným vyhodnocením, pozdravil přítomné náměstek primátorky města 

Třince, pan Radim Kozlovský, který ocenil úroveň soutěže i práci pedagogů. 

 

 

Je povzbudivé a motivující, že se k nám, organizátorům, ochotně přidávají také další 

sympatizanti Poupátka, aby pomohli s nesnadnou organizací – od bývalých absolventů soutěže 

při přípravě úvodního vystoupení až po maminky našich dětí, které přispívají k pohodě 

výtečným pohoštěním. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem našim sponzorům  
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za podporu našeho projektu, velmi si této pomoci vážíme. Děkuji také všem zaměstnancům 

školy i dalším dobrovolníkům za zajištění bezproblémové organizace. 

 

Soutěž skončila, ceny byly rozdány, tóny krásných melodií doznívají v našich srdcích. Věřím,  

že všichni laureáti i ti ostatní, kteří letos neuspěli, budou svůj talent s radostí rozvíjet  

dál. Jsem si jistá, že brzy odezní zklamání a pocit neúspěchu u těch, kterým letos nepřálo štěstí, 

protože je zjevné, že soutěžní forma našeho projektu má jen motivační význam – tím hlavním 

důvodem našich setkávání je láska ke zpěvu a touha po setkání se spřízněnými dušemi, touha 
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po setkání s hudbou, v současné době znásobená neplánovanou čtyřletou přestávkou.  

A to se povedlo. Děkujeme všem, kteří jste s námi oslavili 20 let našeho hudebního projektu. 

Za organizátory ze ZŠ a MŠ Střítež Dagmar Machálková 

SETKÁNÍ ŠKOLY A RODINY 

25.5.2022  

Dovolujeme si Vás pozvat na společný zážitek v rámci akce Setkání školy a rodiny aneb "Učíme 

se a tvoříme společně" ve středu 15. 6. 2022. V první části nahlédnete do výuky Vašich dětí, 

odpoledne pak budeme společně tvořit či pomáhat při údržbě školní zahrady. 

 

Více informací najdete v plakátu.  

. 

Těšíme na společné setkání. 

 

Za tým pedagogů Machálková 

https://www.canva.com/design/DAFBuubVTYs/Jzt4-xBF4DboAJUrzVSzsg/watch?utm_content=DAFBuubVTYs&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel
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KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU 24. 6. 2022 СПЕЦІАЛЬНІ ЗАПИСІ 24. 6. 2022 

25.5.2022  

Dokumenty k ZÁPISU 

 

Документи для ЗАПИСІ 

 

 

Dagmar Machálková 

https://www.zsstritez.cz/o-skole/formulare-dokumenty
https://www.zsstritez.cz/o-skole/formulare-dokumenty
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NAPSALI O NAŠEM PROJEKTU ROZVÍJEJ SE, POUPÁTKO... 

26.5.2022  

Kliknutím na obrázek zobrazíte webovou stránku statutárního města Třinec s tiskovou 

zprávou: 

 

Děkujeme za propagaci našeho projektu. 

Dagmar Machálková 

ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ V CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽI "SE ŠKOLOU NA GOLF" 

10.6.2022 

Velmi nás těší, že žáci naší školy postoupili do celorepublikového kola soutěže "Se školou  

na golf".  

První seznámení s tímto sportem proběhlo na naší škole formou interaktivního dopoledne, 

které zorganizovali trenéři golfu z Ropice. Další setkání proběhlo již pouze s vybranými žáky  

z 5. ročníku, kteří se tak zúčastnili 1. kola soutěže a reprezentovali naši školu stejně jako 

ostatních 30 škol v republice (viz tabulka níže). Překvapivá zpráva o postupu našich žáků 

udělala všem velkou radost a Adam Noga, Kryštof Kutaj, Filip Stebel a Marek Křivoň  

se mohou těšit na srpen, kdy je čeká finále v Praze. 

Ve velké konkurenci golfových škol získala naše škola další obrovský úspěch, neboť Adam 

Noga navíc obsadil 1. místo za nejlepšího jednotlivce 1. kola soutěže. Gratulujeme! 

https://www.trinecko.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17089&id=52040&n=dum-deti-a-mladeze-trinec-hostil-galakoncert-rozvijej-se-poupatko&fbclid=IwAR2CD-yQpaID3yf1T5kQ7dAAHuulM-120T8WqSraycP6Ax0DGXj5HABCnhc
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Držme všem našim sportovcům na Finále SNAG* v Praze 18.8. - 19.8. 2022 palce, ať se jim 

nadále daří a hlavně ať si soutěž užijí. 

*Snag – první dotyk golfu, více si můžete přečíst zde. 

Yvetta Škutová, organizátorka akce za školu 

BEZPEČNĚ (NEJEN) O PRÁZDNINÁCH 

14.6.2022  

V rámci poučení žáků před prázdninami jsme ve spolupráci s Policií ČR a Záchrannou službou 

MSK připravili zážitkové programy na téma dopravní výchova a zdravověda. 

 

https://www.snagonline.cz/fotky19379/128-129_zaciname.pdf
https://www.canva.com/design/DAFDluojyAA/EiRSuG6nmJLVSzHlAYnphA/view?utm_content=DAFDluojyAA&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel
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Program:    

PRVNÍ POMOC 

• 08:00-09:00 / 1. a 2. ročník  

• 09:15-10:15 / 3. a 4. ročník 

• 10:40-11:40 / 5. ročník 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

• 08:00-09:30 / 5. ročník  

• 09:35-11:35 / 4. ročník 

• 10:40-11:40 / 1.-3. ročník (ŠD) 

S sebou:  

• vhodné oblečení a obuv 

• přilbu 

• podle možností žáci 1.–3. roč. koloběžku (3. roč. lze i správně seřízené kolo) 

• žáci 4. a 5. roč. správně seřízené kolo  

Mgr. Dagmar Machálková 

 

ŠKOLNÍ VÝLET "KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ..." 

23.6.2022  

Školní výlet do Štramberku aneb "Kdo si hraje, nezlobí" 

Hurá! Konečně po dvou letech čekání jsme mohli zrealizovat dlouho plánovaný výlet do 

Štramberku. Náš výlet měl pět zastavení. 

1. Jeskyně Šipka 

Děti se rázem ocitly na místě prvních pravěkých obyvatel a dozvěděly se o významném nálezu 

čelisti neandrtálského dítěte i o pravěkých šelmách.  
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2. Mini ZOO 

Nadšený chovatel a cestovatel Marek Jeřábek představil dětem rozmanité druhy tropických 

živočichů. Ti, kteří se nebáli, mohli dokonce zapózovat s hadem na krku.  
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3. Pekárna Štramberských uší: 

Už z dálky děti cítily vůni perníku. V místní pekárně se děti od hlavního pekaře dozvěděly 

spoustu zajímavostí o této pochoutce a samozřejmě ji také ochutnaly.  

 

-    

 

4. Štramberská Trúba 

Posilněny svačinkou děti hravě zvládly pár schodů při výšlapu na Štramberskou Trúbu a brzy 

zjistily, že z výšky vypadá všechno jinak.  
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5. Muzeum Zdeňka Buriana 

Zde se děti vydaly na cestu do pravěku a dozvěděly se, kdo kreslil nádherné obrázky pravěkých 

lidí a mamutů a co tohoto umělce vedlo k jeho zálibě kreslit již v dětských letech. 
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Zkrátka a dobře – děti se na výletě ani chvíli nenudily, byly nadšené z připravených aktivit  

a bavila je každá další zastávka. Program byl pestrý a promyšlený a naplnil očekávání. Kdo si 

hrál, opravdu nezlobil. 

Za všechny nadšené výletníky Yvetta Škutová a Janina Poloková 

 

VE ŠKOLE TO O PRÁZDNINÁCH ŽILO 

29.8.2022  

Máme radost, že zatímco děti aktivně odpočívaly a posílaly nám krásné fotografie z výletů, 

podařilo se nám realizovat naše plány oprav a všechny třídy jsou tak po výmalbě a velkém 

generálním úklidu. V III. třídě v přízemí se navíc povedla i oprava podlahy a výměna dveří.  

Na chodbách školy pak vznikly díky nové výmalbě prostory pro prezentaci našich školních 

projektů na tzv. “oknech do projektů”, ve kterých budou pravidelně vystavovány výstupy  

z projektových dnů, výtvarné práce žáků či fotografie.  

Na školní zahradě se zatím stala nehoda našemu drakovi, který pravděpodobně podlehl 

"nemoci svalů" (staré torzo kmenu dosloužilo. Mám však dobrou zprávu – draka  

se nám podařilo "restartovat"! Má sice jinou podobu, ale věřím, že zaujme místo po svém 

předchůdci se vším všudy – bude držet stráž nad ochranou naší zahrady a současně  

zvát do pohádkového světa přírody k příjemným zážitkům. 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na prázdninové proměně školy podíleli – ochotným 

tatínkům, p. Ruckému, p. Bledowskému, p. Vávrovi a p. Pfeiferovi, a zaměstnancům obecního 

úřadu Střítež za stěhování a opravy, vedení obce Střítež, SRPŠ za finanční podporu, všem 

pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům za náročný úklid a přípravu tříd a také naší 

“dvorní” grafičce Tereze Topičové, spolu s naší sekretářkou Veronikou Sierotovou obětovaly 

nemálo volného času k obrazovému ztvárnění našeho školního života, které symbolizuje 

příležitosti, jaké škola kromě běžné výuky dává dětem k růstu jejich talentů a k učení  

v souvislostech v souladu s reálným světem dětí.  

Malá ochutnávka (více uvidíte na vlastní oči ve čtvrtek 😉...) 
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Velkou oporou při realizaci prázdninových oprav byla také naše paní hospodářka Anna 

Kacířová, která měla pod palcem náročnou koordinaci prací. a paní školnice Iveta Pelková, 

která kromě navýšeného úklidu zajišťovala zabezpečení školy v době své zasloužené dovolené. 

Děkuji Vám všem! 

Dagmar Machálková 

PODĚKOVÁNÍ OCHOTNÝM RODIČŮM ZA POMOC 

29.8.2022  

Chtěla bych na tomto místě co nejsrdečněji poděkovat všem rodičům, kteří během prázdnin 

nabídli svou pomocnou ruku v I. třídě naší mateřské školy a neváhali trávit svůj soukromý  

čas na zlepšení prostředí pro naše děti. 
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Jmenovitě bych chtěla poděkovat p. Klváčkovi a jeho silné partě za vyklizení, demontování  

a odnos veškerého nábytku a zařízení z MŠ a jeho opětovné ustavení a instalaci. 

Další obrovské díky pak patří p. Swaczynovi, který získal podporu SRPŠ ve formě financování 

nové podlahy v herně I. třídy MŠ a společně p. Firuňkem a p. Pfeiferem sami provedli její 

pokládku. Třešničkou na dortu bylo pak položení krásného nového koberce zakoupeného  

z prostředků školy, o které se opět postarali p. Swaczyna a p. Firuněk. 

Velmi si vážíme pomoci rodičů a děkuji také SRPŠ za finanční spolupráci. Věřím, že se školička 

v krásném "novém kabátě" bude dětem líbit.  

Zároveň chci poděkovat také obci Střítež, která se finančně podílela na opravách v II. třídě MŠ. 

Těšíme se, až se ve čtvrtek společně otevře cesta ke společným zážitkům v novém školním 

roce! 

Za tým pedagogů Zuzana Sabelová, vedoucí učitelka MŠ 
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CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 

29.8.2022  

Jsme potěšeni, že nový školní rok můžeme nastartovat – na rozdíl od minulých dvou  

let – v běžném režimu, jak jej většina z rodičů a žáků zná. Prvňáčky čeká slavnostní přivítání na 

školní zahradě nebo před školou (tak si nezapomeňte aktovky!) a ostatní žáci se sejdou  

se svými třídními učitelkami ve svých třídách. 

V čem bude školní rok 2022/2023 nový, je obsah školního vzdělávacího programu,  

neboť od 1. 9. 2022 zahajujeme vzdělávání podle tzv. Nové informatiky, tzn. s výukou 

předmětu Informatika již od 4. ročníku a zavedením prvků tzv. informatického myšlení napříč 

všemi předměty. 

S podrobnostmi této změny se můžete seznámit na portálech edu.cz a imysleni.cz  

v dokumentech Nová informatika v RVP ZV a Modelové školní vzdělávací programy. 

Konkrétní podobu pojetí tohoto kurikula v naší škole pak v našem novém Školním vzdělávacím 

programu pro ZV “Poznáním a vzděláním k otevřené budoucnosti”, který bude na webu školy 

vyvěšen nejpozději 31. 8. 2022 (momentálně prochází formálními úpravami).  

Změna vzdělávacího programu nám umožnila využít sloučení předmětů Výtvarná výchova  

a Praktické činnosti do nového předmětu s názvem Kultura a tvoření, zkratka KT (1. - 5. ročník) 

a předmětů Přírodověda a Vlastivěda do nového předmětu s názvem My a svět, zkratka MS  

(4. a 5. ročník). Pro ukázku přikládáme přehled učiva v předmětu Informatika, který na naše 

čtvrťáky a páťáky čeká. Pomocníkem při této výuce bude Robot Emil, který je bude provázet 

jak v nových tištěných pracovních sešitech, tak ve svém virtuálním světě... 

Toto nové pojetí vzdělávání nám poskytne více prostoru k výuce v blocích tematicky 

podobného učiva a zamezí se tak jeho dublování, ke kterému v Př a Vl docházelo. Očekáváme, 

že takto nastavený výukový program bude pro naše žáky logicky srozumitelnější a 

systematicky přehlednější, navíc přinese více příležitostí k propojení mezipředmětových 

vztahů a učení v souvislostech.  

Pro naplnění cílů nového ŠVP obdržela škola prostředky z Národního plánu obnovy, ze kterých 

zakoupí digitální pomůcky typu roboty, čidla a badatelská technika, tablety a další 

příslušenství.  

Další novinkou je zapojení školy do výzvy z Operačního programu Jan Amos Komenský,  

ze kterého plánujeme financovat realizaci zajímavých projektových dnů pro žáky v MŠ, ZŠ i ŠD 

s cílem zatraktivnění a inovace výuky, personální podporu v podobě školního asistenta  

a aktivity podporující spolupráci školy se zákonnými zástupci a veřejností.  

Žáky 3. ročníku čeká Měření tělesné zdatnosti žáků. V rámci vyučování v hodinách TV 

proběhnou v říjnu-listopadu měření v těchto disciplínách: skok daleký z místa, leh-sed, 

https://revize.edu.cz/nova-informatika-v-rvp-zv
https://www.imysleni.cz/svp
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vytrvalostní člunkový běh a běh 4x 10 metrů. Poslední prázdninové dny tak mohou žáci využít 

a zahájit realizaci vlastního tréninkového plánu k posílení (nejen) uvedených pohybových 

schopností 😊🤾🏿♀ … 

A na závěr nutno zmínit také proměnu našeho školního prostředí – máme radost,  

že se o prázdninách podařilo realizovat naše plány oprav a všechny třídy jsou tak po výmalbě 

a velkém generálním úklidu, v III. třídě v přízemí se navíc povedla i oprava podlahy a výměna 

dveří. Na chodbách školy pak vznikly díky nové výmalbě prostory pro prezentaci našich 

školních projektů na tzv. “oknech do projektů”, ve kterých budou pravidelně vystavovány 

výstupy z projektových dnů, výtvarné práce žáků či fotografie.   

Více o této proměně najdete v dalším článku na našem webu pod názvem Ve škole  

to o prázdninách žilo... 

Těšíme se, až to všechno vypukne 😉!  

Za tým pedagogů Dagmar Machálková 

 

2. Prezentace školy v tisku  

 

 

https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/ve-skole-o-prazdninach-zilo
https://www.zsstritez.cz/novinky/clanek/ve-skole-o-prazdninach-zilo
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2.30 Ze života mateřské školy 2021/2022 

 

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. 

Provoz mateřské školy, personální obsazení 

Školní rok 2021/2022 proběhl beze změn v sestavě pedagogického i nepedagogického 

personálu.  

K 30. 9. 2021 bylo zapsáno 34 dětí. Třídy byly od letošního školního roku opět rozděleny 

homogenně. V I. třídě MŠ byly děti od 4 do 6 let. Do první třídy v září 2022 odešlo  

z MŠ 5 předškoláků, jednomu dítěti předškolního věku byl udělen odklad povinné školní 

docházky. 
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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, i když již v menším rozsahu 

než dříve. Ať už se to týkalo zvýšených hygienických opatření, nošení roušek či respirátorů.  

V letošním školním roce probíhaly zápisy k základnímu i předškolnímu vzdělávání opět za 

osobní přítomnosti dětí ve škole. A to od 6. 4. 2022 zápis k ZV a od 5. do 6. 5. 2022 zápis k PV.  

V letošním roce měla naše mateřská škola prázdninový provoz v období od 1. 7. do 15. 7. 2022, 

k němuž se přihlásilo celkem 21 dětí. 

Ve školním roce 2021/2022 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 2021/2022 navštěvovalo MŠ 384dětí ve 2 třídách: 

● I. třída „Koťata“ (21 dětí) – hlavní budova školy                             

2 učitelky, 1 uklízečka 

● II. třída „Myšky“ (13 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. 

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. 

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 opět mnoho 

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.  
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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.  

 

Přehled akcí ve školním roce 2021/2022 

ZÁŘÍ Výstava zahradní techniky 

ŘÍJEN / 

LISTOPAD Návštěva krmelce, nošení žaludů a kaštanů lesním zvířatům 

 Strašidlení v MŠ  

PROSINEC Mikulášská nadílka 

 Projektový den mimo MŠ 

 Vánoční dílničky s rodiči – ZRUŠENO 

 Předvánoční posezení s nadělováním dárků pro MŠ 

LEDEN Návštěva představení Divadla Bajka v Českém Těšíně 

ÚNOR Lyžařský výcvik – ZRUŠENO 

 Karneval 

BŘEZEN / 

DUBEN Zápisy do 1. třídy ZŠ 

 Den Země – úklid lesa 

 Zahájení plaveckého výcviku – ZRUŠENO 

 Noc s Andersenem – přespání v MŠ pro předškoláky - ZRUŠENO 

KVĚTEN Zápisy dětí do MŠ  

 Besídka ke Dni matek  

 Rozvíjej se, poupátko  

ČERVEN Školní výlet – Gajánek Třinec / Dětský lanový park Třinec 

 Pasování předškoláků na školáky (bez přítomnosti rodičů) + odpolední 
program se spaním v MŠ (jen předškoláci) 

 2. ročník Výšlapu na Godulu – společná akce pro rodiče, děti a zaměstnance 
MŠ 

 Kino – ke Dni dětí 
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 Odpoledne s tatínky ke Dni otců – ZRUŠENO 

 Radovánky  

 

Materiální vybavení mateřské školy 

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

a stavebnic. 

Za úplatu za předškolní vzdělávání byl zakoupen především výtvarný materiál a didaktické 

pomůcky pro děti. 

Jako věcný dar v hodnotě 14 000 Kč, který jsme získali od pořadatelů dětského bazárku, jsme 

obdrželi hračky, stavebnice a hry – jako, již tradičně byl věnován dětem pod vánoční 

stromeček. 

Z provozu školy byly financovány opravy dveří a podlahy v relaxační místnosti školy.  

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

výjimečné situace se nekonal plavecký výcvik, na který nám každý rok SRPŠ přispívá. Velmi   

si vážíme mimořádného příspěvku SRPŠ věnovaného nad rámec pravidelné podpory SRPŠ 

v podobě zakoupení podlahové krytiny v herně I. třídy MŠ. Díky tomuto příspěvku i velké 

pomoci rodičů při pomocných pracích před a po malování školy jsme mohli uvítat v novém 

školním roce děti v čistých a nových prostorech.  

Poděkování patří také zřizovateli, který přispěl nad rámec provozního příspěvku na opravy  

v II. třídě MŠ. 

 

Fotodokumentace mateřské školy  
 
Radujeme se z naší školní zahrady 
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Výstava zahrádkářů 
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Návštěva krmelce: 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strašidlení v MŠ 
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Mikulášská nadílka 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektový den mimo MŠ 
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Předvánoční posezení s nadělováním dárků 
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Divadlo Bajka Český Těšín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nevšední pátky: 
Eskymácký den     Čarodějnický den 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lážo plážo den     Námořnický den 
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Ponožkový den                 Kloboukový den 

 

 

 

 

 

Pyžamový den     Olympijský den 

 

 

 

 

 

 
Karneval                                                                                                
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Den Země 
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Školní výlet 
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Pasování předškoláků na školáky a spaní v MŠ 
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Tablo předškoláků 

 
 

Bc. Zuzana Sabelová, DiS., vedoucí učitelka MŠ 

2.31 Ze života školní družiny 2021/2022 

 

Školní vzdělávací program 

Žáci se v ŠD vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání 

“Kamarádi s úsměvem”, který vyšel 1. 3. 2013. Hlavním cílem 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.,  

Provoz odpolední ŠD byl s nástupem nové vychovatelky od 2. 1. 2022 prodloužen  

do 16:55 hod. (po předchozím dotazníkovém šetření zájmu zákonných zástupců o prodloužení 

doby provozu ŠD). 
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Úplata za zájmové vzdělávání v ranní družině činila 50 Kč měsíčně, za celodenní docházku 

žáků (tj. ranní a odpolední dohromady) stejně jako za odpolední platí zákonní zástupci 150 Kč 

měsíčně. 

Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo školní družinu 57 žáků ve dvou odděleních. Činnost 

probíhala v kmenových třídách a v učebně v půdních prostorách s využitím tělocvičny, hřiště 

nebo školní zahrady. 

 

Aktivity v ŠD 

Pokračovali jsme v projektu Badatel, ve kterém jsme se každý měsíc věnovali přírodě. 

Tématem byly např. jarní květiny, stěhovaví ptáci, obiloviny, lesní zvířata, zvířata žijící  

na severním a jižním pólu, zvířata v Austrálii a Africe, obojživelníci. Projekt byl ukončen  

v červnu 2022. V estetických a výtvarných činnostech žáci kreslili obrázky k jednotlivým 

tématům a psali popisky. K projektu jsme využívali encyklopedie, knihy a internet. 

Více jsme se zaměřili na čtení a rozvoj slovní zásoby formou didaktických her a pomůcek. 

K pravidelným aktivitám patřila četba z pohádkových knih, kterou jsme vždy zakončili 

dramatizací pohádky.  

Často 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.  

Zvýšené pohybové aktivity jsme, kromě běžného režimu, zařazovali i do projektu Badatel  

a do pátečních vycházek.  

 

Akce ŠD 

- Jízda na bílém koni (překážková dráha a slalom s maketou koně) 

- Čertovské radovánky (hry a soutěže v převleku Mikuláše, čerta nebo anděla) 

- Zimní olympiáda (význam, vlajka, olympijské symboly, sportovní disciplíny) 

- Měsíc knihy (čtení ze svých knih a vyprávění o knize, oblíbená pohádková postava) 

- Den Země (význam třídění odpadu úklid odpadků kolem školy) 

- Jak být správných chodcem a cyklistou (pravidla silničního provozu, dopravní značky) 

- Můj domácí mazlíček (popis, kresba, fotografie) 

- Den dětí (soutěže a nakupování v obchodě) 

- Výlet (Muzeální léto v Třinci) 

 

Plány na příští školní rok 

Ve větší míře se zaměříme na sport, lidské tělo a zdravou výživu. 
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Z archivu fotodokumentace školní družiny 

 

Zimní olympiáda 

 
Měsíc knihy 
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Den Země 
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Badatel                                                                                                                      Muzeální léto 

 
 

Zita Wojnarová a Naděžda Kedziorová, vychovatelky ŠD 
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2.32 Hodnocení provozu školní jídelny 2021/2022 

 

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. Jídelna zajišťuje odnos stravy na odloučené pracoviště do II. třídy MŠ. 

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 2021/2022: 35 dětí MŠ, 64 žáků ZŠ, 28 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 18 683 obědů,  

5 228 přesnídávek a 4 303 svačin.   

Naším cílem je „spokojený strávník“. Dbáme také na to, aby způsob přípravy jídel  

byl hospodárný a šetrný vůči našemu životnímu prostředí, a proto hledáme další cesty, jak 

stále zlepšovat naše služby. 

Ve školním roce 2021/2022 odešla do starobního důchodu hlavní kuchařka, a tak její roli 

převzala kuchařka dosud pracující jako pomocná síla. Kolektiv se omladil o novou pomocnou 

kuchařku. Školní jídelna zaměstnává 2 kuchařky na plný úvazek, 2 pracovnice provozu ŠJ  

na výdej svačinek a výdej na odloučeném pracovišti s celkovým úvazkem   

0,45 a vedoucí školní jídelny s úvazkem 0,6.  

Zaměstnanci kuchyně, pracovnice provozu ŠJ se pravidelně účastní provozních porad. Každý 

rok absolvují odborný seminář Hygienické minimum. I v tomto školním proběhl online. 

Kolektiv školní jídelny je odborně způsobilý. 

V minulých letech prošla kuchyň částečnou úpravou prostředí, byla dovybavena moderními 

spotřebiči. V průběhu školního roku probíhaly revize, opravy strojů a zařízení, malování 

provozních prostor kuchyně i školní jídelny v hlavní budově školy a další nutné činnosti  

http://www.zsstritez.cz/
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k zajištění provozu. Školní jídelna se již několik let potýká s problémem vysoké vlhkosti  

ve všech prostorách provozu. Ani přes pravidelné urgence řešení vlhkosti adresované 

zřizovateli se nepodařilo dosud tento problém vyřešit. Po malování školy jsme alespoň lokálně 

provedli odstranění omítky v nejvíce exponovaných místech na stěnách a přikryli je prodyšným 

materiálem (rákosem), abychom napomohli k odvětrání alespoň touto cestou. Věříme,  

že se v příštím školním roce podaří již definitivně odhalit příčinu a najít řešení. Velmi bychom 

uvítali také rekonstrukci školní kuchyně (modernizace vybavení i prostorově výhodnější 

uspořádání), která je již několik let v jednání s naším zřizovatelem. 

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

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

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

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

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

“Vaříme netradičně”  „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. Také dbáme na pravidelnou 
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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. 

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. 

Také 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. 

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. Již druhým rokem 

jsme se přidali k organizaci zahadní párty u příležitosti oslav Dne dětí. 
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Anna Kacířová, vedoucí školní jídelny 
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3. Finanční část  

3.1      Zpráva o hospodaření za rok 2021 

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2021 skončilo ziskem ve výši 14 942,94 Kč,  

z toho v hlavní činnosti ve výši 3 571,00 Kč a v doplňkové činnosti ve výši 11 371,94 Kč. 

Výsledek hospodaření i v tomto roce ovlivnila opatření z důvodu nemoci COVID-19,  

kdy nebylo umožněno realizovat plavecký výcvik a v měsíci březnu byl provoz školy zcela 

uzavřen. Ze stejných důvodů také nebyl realizován v plné výši tradiční hudební a výtvarný 

projekt „Rozvíjej se, poupátko“, uskutečnily se pouze dílčí části projektu, a to online podoba 

hudební soutěže s účastí žáků naší školy a benefiční koncert. Proúčtování časového rozlišení 

investičních transferů navýšilo výnosy o 141 520,32 Kč, naproti tomu se zvýšily odpisy 

z majetku a nyní již dosahují částky 291 262,00 Kč, tzn. oproti minulému roku se navýšily 

o 37 882,00 Kč.  

Škola se zapojila do projektů vyhlášených Státním fondem životního prostředí, a to Rozkvetlá 

škola ZŠ Střítež a Rozkvetlá škola MŠ Střítež. V rámci těchto projektů provedla úpravu 

stávajících zahrad na zahrady s edukačními prvky. Původně bylo plánováno, že projekty budou 

neinvestičního charakteru, avšak po realizaci a ověření skutečnosti došlo k přehodnocení a 

projekty jsou z převážné části investiční, pouze mobilní prvky (lavičky  

a sedáky) zůstaly v nákladech školy. Z těchto důvodů také do budoucna vzrostou škole odpisy 

majetku, jelikož zahrady jsou vedeny jako stavby. Celková hodnota projektu Rozkvetlá škola 

ZŠ Střítež činila 586 152,40 Kč, hodnota projektu Rozkvetlá škola MŠ Střítež činila  

588 086,71 Kč, z toho SFŽP hradil 85 %. 

Z důvodu financování projektů ex-post se souhlasem zřizovatele přijala organizace úvěr 

z Komerční banky, který bude uhrazen po obdržení prostředků ze SFŽP. Jeden projekt  

byl koncem roku již proplacen, druhou platbu pozdržela avizovaná kontrola ze strany SFŽP. 

Kromě těchto dvou investičních akcí škola pořídila novou myčku v hodnotě 113 597,22 Kč. 

V průběhu roku škola obdržela od dvou dárců věcné dary ve výši 15 500,00 Kč a neúčelový 

finanční dar ve výši 1 000,00 Kč. Dále obdržela bezúplatně z MŠMT antigenní testy  

a respirátory v celkové hodnotě 79 857,90 Kč. 

Obec Střítež poskytla organizaci v roce 2021 příspěvek na provoz v celkové výši  

1 300 000,00 Kč. Ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje škola obdržela dotaci na přímé náklady na vzdělávání ve výši 12 393 176,00 Kč. 

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 2021 

použila na financování nákladů částku 239 116,00 Kč.  
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Kromě výše uvedených zdrojů financování byly použity v roce 2021 vlastní příjmy  

ve výši 614 467,00 Kč. Tyto příjmy byly tvořeny především příjmy za stravné žáků, 

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

prostředků FKSP na pořízení vybavení na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. 

Organizace má také doplňkovou činnost, v roce 2021 činily příjmy z doplňkové činnosti  

33 370,00 Kč ze stravného cizích strávníků a 9 700,00 Kč z pronájmů prostor 

Střítež 11. 2. 2022 

Zpracovala: Ing. Marie Turoňová, účetní 

Schválila: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy             

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

● Zahájit vzdělávání podle nového ŠVP ZV „Poznáním a vzděláním k otevřené budoucnosti“ 

a prověřit jeho cíle v praxi;  

● 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 včetně žák nadaných, 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, zaměřit se na rozvoj informatického myšlení a základy 

programování, 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 se inspirovat projektem Sazka olympijský víceboj a rozvíjet 

sportovní všestrannost a motivovat k zájmu o posilování fyzické kondice (vytvořit 

Sportovní deníky pro každého žáka a motivovat ke zlepšení sportovních dovedností 

Rozkvetlá_škola#_Projekt_
Rozkvetlá_škola#_Projekt_
about:blank
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měřením výkonů v průběhu celého roku), navázat na příklady dobré praxe z minulého 

školního roku a využívat co nejvíce přírodní zahradu v okolí školy, zařazovat v co největší 

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

družiny; 
 

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

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

(v rámci předmětu praktické činnosti); 

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

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

● pokračovat ve využití prostor multimediální učebny na půdě školy veřejností formou 

provozu zájmové a vzdělávací činnosti pro zájemce (praktická angličtina, počítačová 

gramotnost), navázat na úspěšný projekt O2 Chytrá škola „Bezpečně na vlnách netu ubraň 

se kybersvětu“ a zařazovat prvky vzájemného učení formou peer-to-peeru, např. při výuce 

bezpečného využití internetu a základů robotiky (žáci 4. a 5. ročníku pravidelně budou 

předávat své nabyté znalosti v hodinách Informatiky v této oblasti mladším spolužákům). 
 

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

po Mikroregionu obcí povodí Stonávky“, propojit výuku napříč předměty a navázat  

na realizovaný projekt Mladí badatelé, přičemž každá třída zorganizuje pro ostatní 

zábavný a poučný projektový den na dané téma; žáci budou mít prostor k prezentaci svých 

znalostí a dovedností, čímž posílí také své komunikační schopnosti; důležitým posláním 

těchto aktivit je také budování dobrých vztahů v kolektivu, sebepoznání a etiketa.  

4. Pro podporu a posílení spolupráce s veřejností chceme: 

● pokračovat v otevřenosti školy pořádáním společných akcí, hledat aktivity pro setkání dětí 

se seniory (např. babiččina bylinková zahrádka, Den otevřených dveří, společné aktivity na 

školní zahradě); velkou pomoc v této oblasti očekáváme od Operačního programu Jan 

Amos Komenský, ze kterého plánujeme financovat realizaci zajímavých projektových dnů 

pro žáky v MŠ, ZŠ i ŠD s cílem zatraktivnění a inovace výuky, personální podporu v podobě 

školního asistenta a aktivity podporující spolupráci školy se zákonnými zástupci a 

veřejností; 

● 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. 
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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. 2022                                                                                                                                  

Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno Školskou radou při ZŠ a MŠ Střítež dne 31. 8. 2022.                                                                    

Za Školskou radu                                                                        podpis:  

Předáno zřizovateli dne  

Za zřizovatele                                                                               podpis: 
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5. Použité zkratky 
 

DDM Dům dětí a mládeže 

EVVO Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

ICT Informační a komunikační technologie (z anglického Information  

and Communication Technologies) 

IS Informační systém 

IROP Integrovaný regionální operační program 

IVP Individuální vzdělávací program 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MS kraj, MSK Moravskoslezský kraj 

ONIV Ostatní neinvestiční výdaje 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OS Občanské sdružení 

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 

 


