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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

Výroční zpráva je zpracována v souladu s §10 zákona 561/2008 Sb. a v souladu s vyhláškou 

č. 15/2005 Sb. 

 

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace 

- odloučená pracoviště:  Mateřská škola, Třinec, Sosnová 367 

                                         Mateřská škola, Třinec, Habrová 249 

Zřizovatel:     Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec 

Právní forma školy:    příspěvková organizace od 1. 1. 1993 

Ředitel školy:     Mgr. Aleš Adamík 

Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Jan Pilch 

Kontakt na zařízení: 

Základní škola:   558 993 621, 558 993 622 

    - fax.:    558 993 621 

    - školní jídelna:   558 993 623 

    - školní druţina:   558 993 624  

MŠ Sosnová č.367:   558  993 625 

    - školní jídelna:         558 993 626 

MŠ Habrová č.249   558 993 627 

    - školní jídelna:   558 993 628                       

Webové stránky:   www.7zstrinec.cz 

E_mail:    7zs@zstrinec.cz 

Jméno pracovníka pro informace:      Ivana Plintová 

 

Datum zřízení školy:     1. 9. 1989 

Datum zařazení do rejstříku škol:   27. 5. 1996 

Rozhodnutí o zařazení č. j. 33 320/04-21 ze dne:  8. 3. 2005 

- poslední aktualizace v rejstříku:  1. 9. 2007 

- identifikační číslo ředitelství v rejstříku škol:  000 847 135 

 

Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do rejstříku (sítě) a jejich kapacity 

 

Škola sdruţuje: 

1. Mateřská škola   kapacita:  166 dětí IZO: 103 480 111 

2. Základní škola   kapacita: 370 ţáků IZO: 000 847 135 

3. Školní druţina   kapacita: 120 ţáků IZO: 119 600 790 

4. Školní jídelna mateřské školy kapacita: 195 jídel IZO: 103 480 277 

5. Školní jídelna základní školy kapacita: neuvádí se IZO: 103 144 641 

 

Spádový obvod: 

 -  místní část Dolní Líštná 

 - ulice: Habrová, Květinová, Sosnová, Topolová, Kaštanová od ulice Sosnová  

 

Škola poskytuje základní stupeň vzdělání 

Rada školy zřízena 12. 12. 2005 a ve školním roce 2008/2009 zasedala třikrát. 

 

 

http://www.7zstrinec.cz/
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B) VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY 

 

Ve škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání: 

 

Kód oboru  Popis oboru   Forma vzdělávání  Délka vzdělávání  Platnost 

 

ŠVP ZV  „Tvořivě do světa“  denní    devět  let   neomezeno 

79-01-C/01  Základní škola  denní    devět  let  dobíhající 

 

Vzdělávací programy  školní rok 2008/2009 

v ročnících počet ţáků 

Základní škola  3., 4., 5., 8., 9.              84 

ŠVP Tvořivě do světa
 

 1., 2., 6., 7.              50 

 

 

 

C) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

interní pracovníci 12 10,91 

externí pracovníci 0 0 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009 

ped. pracovníci 

– poř. číslo 

Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, 

obor, aprobace 

Roků ped. 

praxe 

1 ředitel školy      1 ano, ČJ-HV, VŠ       26 

2 ved. učitel      1 ano, 1.stupeň, TV, VŠ        33 

3 vých. poradce      1 ano, M-Bi, VŠ        10 

4 učitelka      1 ano, 1.stupeň-HV, VŠ       28         

5 učitelka      0,63 ano, 1.stupeň, VŠ        20 

6 učitelka      1 ano, 1.stupeň,VV, VŠ       24 

7 učitelka      1 ne,   SŠ s maturitou a stát.zk.         9 

8 učitelka      1 ano, ČJ-AJ, VŠ         2 

9 učitelka      0,54  ano, ČJ-VV, VŠ        30 

10 učitelka      1 ano, RJ-HV, VŠ        26 

11 učitel      1    ano, VŠB-stroj., VŠ        31 

12 učitelka     0,7 ano, 1.stupeň, VŠ        21 

13 vychovatelka     0,69 ano, SPgŠ, vychovatelství        20 

14 vychovatelka     0,69 ano, SPgŠ, vychovatelství        25 

15 asistent pedagoga       1 ano, SŠ s maturitou        26 

 

Ve škole v hodnoceném období nepracovali učitelé v důchodovém věku ani absolventi škol. 
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Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů 

 v % 

Odborná kvalifikace 91,7 

Aprobovanost výuky 81 

 

- Učitelé cizích jazyků si doplňují odbornou kvalifikaci 

- Rozdělení výuky některých společenskovědních předmětů mezi omezený počet učitelů 

má dopad na aprobovanost výuky. 

- Hlavní předměty jsou ze 100% vyučovány učiteli s patřičnou aprobací.  

 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 13 11,6 

Externí pracovníci 0 0 

 

 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009 

Ostatní pracovníci 

– poř. číslo 

Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 ekonom 1 střední s maturitou 

2 sekretářka 0,6 střední s maturitou 

3 školník 1 základní 

4 uklízečka 0,75 základní 

5 uklízečka 0,75 základní 

6 uklízečka 0,75 základní 

7 uklízečka 0,75 základní 

8 uklízečka 1 základní 

9 vedoucí ŠJ 1 střední s maturitou 

10 kuchařka 1 střední s maturitou 

11 prac. prov. kuchyně 1 střední s maturitou 

12 prac. prov. kuchyně 1 základní 

13 prac. prov. kuchyně 1 základní 
 

 

 

 

 

 

D) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

 

Zapsaní a zařazení ţáci ve školním roce 2008/2009 

Zapsaní do 

1.tříd 2008 

Počet ţádostí 

o odklad 

Nastoupili do 

1. třídy 2008 

Zapsaní do 1. 

tříd 2009 

Počet ţádostí 

o odklad 

Nastoupí do 1. třídy 

2009 

11 3 13 24 5 21 
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E) ÚDAJE  O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 Počet 

tříd/skupin 

Počet ţáků Počet ţáků na 

třídu/skupinu 
přepočtený počet 

ped.prac./prac. ŠJ 

Počet ţáků na 

ped. úvazek 

1. stupeň 3 60         20 4,13 14,5 

2. stupeň 4 74         18,5 6,77 10,9 

Školní druţina 2 51         25,5 1,38 36,9 

MŠ ul. Habrová 2 47         23,5 3,5 13,4 

MŠ ul. Sosnová 2 48         24 3,5 13,7 

Školní jídelna x 93 x 5 x 

 

 

Celkový prospěch ţáků ve škole za uplynulý školní rok 2008/2009 

Ročník Počet ţáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 

slovně 

1. 13 13 0 0 0 

2. 11 11 0 0 0 

3. 6 6 0 0 0 

4. 9 6 3 0 0 

5. 21 18 3 0 0 

Celkem 1. stupeň 60 54 6 0 0 

6. 13 4 8 1 0 

7. 13 4 9 0 0 

8. 21 4 16 1 0 

9. 27 4 18 5 0 

Celkem 2. stupeň 74 16 51 7 0 

Škola celkem 134 70 57 7 0 

 

 

Počty ţáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2008/2009 

 

Nelze určit přesný počet přihlášených ţáků na dané školy, protoţe ţáci si podávali v 1. kole téměř 

vţdy 3 přihlášky (škola zodpovídala pouze za školní prospěch, výběr střední školy byl poprvé 

zodpovědností zákonných zástupců), ve 2. kole počet přihlášek jiţ nebyl přesněji sledován (pouze 

víme počet ţáků ucházejících se o místo na střední škole ve 2. kole). 

 

 

Gymnázium SOŠ vč. 

konzervatoří, 

SOU s 

maturitou 

SOU, U 

s výučním listem 

OU, PrŠ, OŠ bez 

maturity i výučního 

listu 
8 leté 6 leté 4 leté 

přihláš přijatí přihláš přijatí přihláš přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí 

    1    1    1    1     3     15      8     1 

 

Počet ţáků dále nepokračujících ve studiu 0 
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Hodnocení výsledků výchovného působení 

 

- splněny všechny body plánu VP 

- plán VP doplňován a aktualizován 

- úzká spolupráce s PPP Třinec, PPP Frýdek-Místek 

 

 

Volba povolání 

- změny v přijímacím řízení: rodiče se museli více aktivně zapojit do volby dalšího vzdělávání 

svých dětí, zodpovídali za přihlášky a jejich odesílání, 

- proběhly individuální pohovory s rodiči, 

- zástupci středních škol informovali ţáky i pro rodiče o moţnostech studia na besedách, 

- vycházející ţáci se účastnili trhu studijních a učebních oborů v KD Trisia, 

- vycházející ţáci se aktivně účastnili dnů otevřených dveří 

- ţáci 8. ročníku navštívili informační a poradenské středisko při Úřadu práce v Třinci, kde 

proběhlo zkoumání profesního zaměření, nemocným ţákům domluven individuální termín 

- zrušeny výjimečné třídní schůzky pro rodiče vycházejících ţáků se zástupci SŠ v zářijovém 

termínu z důvodu nepřipravenosti středních škol, termín třídních schůzek v listopadu byl 

ideálním řešením, proběhly besedy se zástupci středních škol s rodiči, 

- pro ţáky 8. ročníku se prezentovala se firma Strojírny Třinec, a.s.  

 

 

Řešení případů z výchovných komisí:  

 

Výchovné komise řešily celkem 9 případů neomluvené absence, zhoršení prospěchu 

a ubliţování spoluţákům. 

 

Přijatá preventivní opatření:  

Včasná a funkční spolupráce s rodiči, důraz na prospěch z důvodu výběru střední školy, nabídka 

volnočasových aktivit. 

 

Pochvaly a důtky: 

Bylo uděleno 34 pochval třídního učitele a 50 pochval ředitele školy.  

Byly uděleny 2 důtky třídního učitele a 12 důtek ředitele školy.  

 

 

Sníţené stupně z chování na konci školního roku 

 Počet % ze všech ţáků školy 

2- uspokojivé 3            2,23 

3- neuspokojivé 0  

 

 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2008/2009 

 Počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí    23                   0,35 

2. pololetí    25                   0,5 

za školní rok    48                   0,35 
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Údaje o integrovaných ţácích 

 

Ţáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2008/2009 

Druh postiţení Ročník Počet ţáků 

sluchové   

zrakové   

s vadami řeči   

tělesné   

s kombinací 8. 1 

s vývojovými poruchami učení 2., 4., 8. 3 

mimořádné nadání 5. 1 

 

- ţáci se specifickými vzdělávacími potřebami jsou zabezpečeni nezbytnými didaktickými 

pomůckami k usnadnění zvládnutí svého handicapu, 

- všichni integrovaní ţáci mají zaveden individuální plán a ve všech případech je k nim 

přistupováno v souladu s platnou legislativou, 

- k ţákům s diagnostikovanými poruchami učení je přistupováno v hodinách individuálně dle 

pokynů PPP, 

- rodiče si váţí přístupu školy v této oblasti a neváhají školu na veřejnosti chválit.  

 

 

 

F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

Dny proti drogám 
Akce proběhla ve dnech 29.- 30.10.2009. První den byl pojat teoreticky, ţáci  se učili některým 

novým znalostem a dovednostem a některé si opakovali. Zjistili druhy uzlů, zopakovali si 

morseovku a jiné šifrování, poznávali ţivé přírodniny, postavili a sloţili stan, pracovali s mapou 

a buzolou, učili se základům první pomoci, třídili odpad. Druhý den ţáci znovunabyté znalosti 

vyzkoušeli v praxi formou terénního běhu s plněním úkolů.  Ţáci posledního ročníku se podíleli 

na organizaci obou těchto dnů. 

 

Ţákovský parlament 

Činnost byla pozastavena. Škola rodinného typu preferuje vedení ţáků k přímé konzultaci svých 

námětů, stíţností či dotazů s kterýmkoliv vyučujícím či vedením školy. Tato forma se nám jeví 

jako pruţnější a tím efektivnější. 

 

Nástěnka MP 

Obsahovala převáţně témata o zneuţívání návykových látek, jejich účincích i důsledcích 

pouţívání. Byla znázorněna prevence a pomoc. Dodány materiály ke kyberšikaně. Dále 

informace o moţnostech vyuţití volného času. K dispozici jsou také časopisy Prevence a 

Bulletin, které škola odebírá. 

 

Člověk v tísni 

Ţáci 9. ročníku shlédli aktuální film a s pamětníkem komunistické perzekuce diskutovali na 

dané téma. 
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G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

Druh semináře - kurzu Počet zúčastněných Finanč. náklady 

Seminář pro pedagogické pracovníky ŠD,ŠK 1        500,00 Kč 

Schůzky pro začínající VP 1            0,00 

Seminář pro VP „Kyberšikana“ 1            0,00 

Seminář Kompetence k učení 15      3744,00 Kč 

Seminář Aktivizační metody pro levou 

hemisféru 

13      4542,00 Kč 

Celkem       8786,00 Kč 

 

 

H) SOUTĚŢE A PŘEHLÍDKY – POČTY ZÚČASTNĚNÝCH ŢÁKŮ VE 

ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 

 Počty účastníků 

Název soutěţe, 

přehlídky 

Školní kolo Okresní 

kolo 

Oblastní kolo Ústřední kolo 

Halová kopaná   10, 3.místo  

Florbal   8  

Florbal   10  

Šplh   6, 2x2. místo  

Přebor škol v lyţování   15, 2x2. místo  

Basketbal   8  

Vybíjená   12  

Volejbal   10  

Minikopaná   10  

Přebor v OB  12   

Mc Donalds Cup   12  

Volejbal, smíš.dr.   10  

Eurorébus    3 

Videopohlednice 

z mého města – 

Anglický jazyk 

   12, 2. místo 

1, 2. místo 

1, 1. místo 

Turnaj ve stolním 

tenise 

  2  

Matem. Klokan 1. st.   45  

Matematická 

olympiáda 5. tř. 

  4  

Atletický trojboj 1. st.   10  

Kdyţ zahrada ţije - Vv   14, 3x ocenění  

Historický vývoj 

ţelezáren aneb jak huť 

nakreslím já 

  29, 10x ocenění  

Můj sen    Mezinárodní kolo 

16, 

1x ocenění 

Barevný svět 2009 - 

hodnocení 

78,  

3x ocenění 

  Mezinárodní kolo 

2 511 prací 

Barevný svět 2009 - 

výtvarná dílna 

   18  
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Olympiáda v ČJ 10 1   

Matem. Klokan 2.st. 59    

Matematická 

olympiáda 2008/09 

 4, 4. místo   

Pythagoriáda 2009 20    

Dopravní soutěţ    4               4        

Festival vánočních 

písní  

Frýdek-Místek  

 17, zlaté 

pásmo  

22, stříbrné 

pásmo 

  

Mezinárodní festival 

pěveckých sborů  

PRAŢSKÉ VÁNOCE 

   2x stříbrné pásmo 

Vernisáţ  Barevný svět  

Vystoupení     

18    

Jaro přišlo k nám  

DDM Třinec 

 6, 3. místo   

Podhorský čtyřlístek 

Rtyně v Podkrkonoší 

   2, cena poroty  

Talent La Sophia  

Praha  - Divadlo Blaník 

   1, postup do finále 

Soustředění finalistů  

Talentu La Sophia 

   1 

Májová slavnost  48    

Havířovská nota   

 

 5,5x postup 

do finále 

  

Talent La Sophia 

Finále   

   1, 2. místo 

 

Koncerty finalistů 

soutěţe 

Kostel sv. J. Křtitele 

Praha 

   1 

Mezinárodní festival 

Intermuza Sosnowiec 

   2, 2. místo 

Havířovská nota   5,1x1.místo   

Dolní Beřkovice 

Hudební festival   

   1 

Karlovy Vary  MFF    1  

 

 

Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků. 

 

DNY PROTI DROGÁM „CHAOZ“, „HALLOWEEN“, motivační akce, 120 ţáků. 

VÁNOČNÍ JARMARK S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU, tradiční akce, 250 účastníků včetně 

rodičů dětí a veřejnosti. 

MÁJOVÁ SLAVNOST, prezentace dětí všech tříd včetně MŠ, dětský stánkový prodej, 300 

účastníků včetně rodičů dětí a veřejnosti. 

ADOPCE NA DÁLKU, dlouhodobá účast školy v humanitárním projektu. 

VELIKONOCE, projektové vyučování pro ţáky ZŠ. 

ŠKOLA NA NEČISTO, návštěva dětí MŠ v ZŠ, společné aktivity. 

NÁVŠTĚVA UČITELŮ Z POLSKA V 1.TŘÍDĚ ZŠ, ukázka výuky v 1. třídě. 

DĚJEPISNÁ EXKURZE PRAHA, po stopách českých panovníků, 19 dětí. 
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SPOLUPRÁCE ŠKOLY S NADACÍ  YVETY BLANAROVIČOVÉ LA SOPHIA zaměřená  

především na pomoc a práci s hudebně nadanými dětmi z dětských domovů a ze sociálně 

znevýhodněných rodin. 

ÚČAST NA MFF V KARLOVÝCH VARECH, vystoupení na benefiční akci v rámci MFF. 

VÍTÁNÍ  OBČÁNKŮ DO ŢIVOTA, 2x vystoupení dětí školy 

SPOLUPRÁCE S NSP SOSNA, 12. května 2009 proběhl kulturní program pro zaměstnance 

nemocnice u příleţitosti Dne ošetřovatelů. Vystoupily zde děti ze sborů Klíček, Caro a sólisté. 

 

I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ 

INSPEKCÍ 

 

Termín zahájení inspekce: 10.7. 2009  

Typ inspekce: Orientační srovnávací inspekce souladu ŠVP a RVP 

Závěr inspekce: ŠVP odpovídá RVP částečně 

Opatření ředitele k inspekční zprávě: Doplnění ŠVP o část pojednávající o výchově 

a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 

J) HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2008 

 
      

Výnosy Hlavní 

činnost 

Doplňková činnost 

Dotace KÚ 10 267 000,00       0,00 

Příspěvek zřizovatele na provoz 3 510 000,00       0,00 

Jiné (dary, dotace, cizí zdroje) 2 055 090,75              921 156,00 

Celkem 15 832 090,75 921 156,00 

      

      

Náklady Hlavní 

činnost 

Doplňková činnost 

Mzdové + sociální 10 580 753,00             231 086,00 

Spotřeba materiálu 1 695 826,66 356 488,60 

Energie 1 446 073,18 37 422,00 

Opravy a údrţba 1 226 628,30 0,00 

Cestovné 28 590,00 1 078,00 

Ostatní náklady 45 850,50 500,00 

Investice             0,00   0,00 

Ostatní sluţby 710 409,92 99 133,00 

Odpisy 94 908,00 0,00 

Celkem 15 829 039,56 725 707,60 

  

     Škola hospodařila s rozpočtem sloţeným z  příspěvku Městského úřadu v Třinci,  Krajského 

úřadu v Ostravě, vlastními příjmy a příjmy z doplňkové činnosti. 

  

     Krajský úřad rozepsal  na přímé náklady na vzdělávání částku 10 267 000,-- Kč 

Rozpočet  KÚ byl čerpán z  98 % na  mzdové a sociální náklady, zbývající 2 % na  cestovné, 

učebnice a učební pomůcky, zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu a DVPP. 

 

    Městský úřad rozepsal prostředky na provoz ve výši 3 510 000,-- Kč.  
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Rozpočet MěÚ byl čerpán na běţný provoz organizace, tj. na energie 40 %, opravy a udrţování  

35 %, materiál 10 %, ostatní sluţby 13%, odpisy 2 %. 

 

 Převáţnou část vlastních výnosů školy tvořily trţby za stravování ţáků a školné školních druţin  

a mateřských škol. Tyto vlastní výnosy byly pouţity na krytí nákladů souvisejících s výnosy.  

V  případě trţeb za stravování ţáků slouţily k nákupu surovin pro přípravu obědů. Z trţeb za školné 

byly jako související náklady účtovány náklady na nákup hraček, školních potřeb pro MŠ a ŠD, 

časopisy, nábytek apod. 

     

Dalším zdrojem vlastních výnosů jsou úhrady Církevní ZŠ a MŠ za poskytování závodního 

stravování, úhrady za sluţby poskytované dětem: trţby za foto, výlety, stravovací karty, letní tábor 

apod. Náklady k těmto trţbám v podobě poskytovaných sluţeb jsou zaúčtovány na nákladových 

účtech a rovnají se výnosům.  

 

Výnosem pro školu je i reţie na stravování ţáků Církevní ZŠ a MŠ a úroky z účtů organizace  

a další drobné trţby jako výnosy za šrot, poškozené učebnice.  

 

Do výnosů je  zaúčtováno také krytí nákladů hrazených z rezervního fondu – sponzorské dary. Do 

nákladů pak ve stejné výši pouţití těchto darovaných finančních prostředků na účely, ke kterým 

byly poskytnuty. Do výnosů a současně nákladů jsou  rovněţ účtovány materiálové dary poskytnuté  

škole. 

 

V rámci doplňkové činnosti škola provozovala celoročně  pronájem tělocvičny školy, přípravu 

obědů pro cizí strávníky, pronájem automatů na nápoje, školní ples, májovou slavnost, tábor pro 

děti a dlouhodobé nájmy (prádelna, CZŠ, Sluníčko, OS Šance milosti, půjčovna lyţí, ..). Doplňková 

činnost byla zisková, zlepšený výsledek hospodaření ve výši 195 448,40 Kč. 

 

 

      

Výsledek hospodaření Hlavní 

činnost 

Vedlejší činnost 

Výsledek hospodaření 3 051,19 195 448,40 

Celkem 3 051,19 195 448,40 

 

Přehled finančních fondů k 31.12.2008  

     

Fond odměn 153 166,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb 118 294,15 

Fond investic 706 209,54 

Fond rezervní 555 677,13 

Fond rezervní – účel. sponzorské dary 50 228,31 

Celkem 1 310 050,04 

 

 

     Fond odměn a rezervní fond nebyly v roce 2008 čerpány. Fond kulturních a sociálních potřeb 

byl čerpán ve výši 134 887,00 Kč, a to dle zásad čerpání FKSP schválených organizací. Fond 

investiční byl v r. 2008 pouţit ve výši 47 481,00 Kč – nákup krouhače zeleniny do školní jídelny 

školy. Fond rezervní - účelové sponzorské dary byly čerpány ve výši 136 545,50 Kč, a to   

k účelům, ke kterým byly poskytnuty. Dary škole jsou poskytovány účelově, tyto dary jsou pak ke 

stejnému účelu, k jakému byly poskytnuty, rovněţ pouţity. Z darů rodičů jsou hrazeny celoročně 

dárky dětem na Mikuláše, výlety do ZOO, doprava ţáků a jízdné na nejrůznější soutěţe, cestovné 

pedagogickému doprovodu, odměny dětem apod. 
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Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schválené zřizovatelem    

Fond odměn 1,00 

Fond rezervní 198 498,59 

    

K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 

MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

Škola nebyla v hodnoceném období zapojena do rozvojových mezinárodních programů. 

L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ 

Škola nebyla v hodnoceném období zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení. 

 

M)  ÚDAJE O PŘEDLOŢENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

Škola v hodnoceném období nerealizovala projekty financované z cizích zdrojů. 

 

N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 

ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

Ve škole nepůsobí odborové organizace. Škola projednávala kolektivní smlouvu s odborovou 

organizací při MŠ Slezská. 

 

O) ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 

- Stále je pro nás prioritou osobnost dítěte, snaţíme se proto vytvářet podmínky pro její rozvoj 

a eliminovat při tom překáţky plynoucí z odlišných sociokulturních prostředí v nichţ se děti 

pohybují.  Bezplatné mimoškolní činnosti vyuţívá téměř 100% dětí, dle potřeby ţáků jsou 

zřizována doučování z hlavních předmětů.  

- Výuku angličtiny od prvního ročníku si děti velmi oblíbily, stejně jako přítomnost rodilé 

mluvčí v hodinách anglického jazyka, ta se stala pro děti velkou motivací ke studiu jazyka.  

- Příjemné a zdravé prostředí jsme zajistili vybavením všech kmenových tříd novými výškově 

nastavitelnými lavicemi a koberci k odpočinku. 

- Obohacením školního ţivota o projektové dny (Paralympiáda v prostorách školy, Den proti 

drogám, Vánoční jarmark, Zimní paralympiáda,  Škola nanečisto, akce pořádané městskou 

knihovnou, Den Země, soutěţ ve sběru papíru, Májová slavnost a školní exkurze) se velmi 

prohloubila spolupráce s rodiči ţáků a zlepšila se vzájemná komunikace. 

- Spokojenost rodičů i ţáků nás podporuje v naplňování záměru být školou rodinného typu, ve 

které je jedinečná osobnost kaţdého dítěte na první místě. 

 

Datum zpracování zprávy: 22. 9. 2009 

Datum projednání na pedagogické radě školy: 29.9.2009 

Datum schválení školskou radou: 15.10.2009 

Podpis ředitel 

 

Přílohy: Výroční zpráva MŠ, Sosnová 367  a MŠ, Třinec, Habrová 249 


