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Tato zpráva je zpracována a zveřejněna na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 
§10, odst. 3 a vyhlášky č.15/2005 Sb. (náležitosti výročních zpráv) §7, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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1. Základní údaje o škole 
 
Základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice byla zřízena Obcí 
Trojanovice jako organizace s právní subjektivitou. Právnická osoba vykonává činnost těchto 
škol a školských zařízení: mateřská škola, základní škola a školní družina. Organizační součástí 
školy je také školní jídelna, jejíž vývařovna je v budově mateřské školy na Lomné, č.p. 345. 
Obědy se rozváží do výdejny školní jídelny v základní škole a mateřské škole pod Javorníkem, 
č.p. 343. 
 
Od 1. 9. 2018 se provoz školní družiny rozšířil o jedno oddělení, jsou tedy celkem tři. Kapacita 
školní družiny tímto byla zvýšena z 50 na 75 dětí. Protože škola nemá prostorové podmínky 
pro samostatné herny, činnost školní družiny probíhala přímo v kmenových třídách I.B, III.B a 
V. Tato skutečnost má vliv na vyšší organizační nároky z hlediska zajištění vhodných 
prostorových podmínek pro didaktický materiál k výuce, úložných systémů pro pomůcky 
školní družiny, a také na pracovní zázemí zaměstnanců. 
  

1.1 Identifikátory školy, součásti školy a jejich kapacita 
 

Základní škola 

název školy Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka  
a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín 

adresa školy Trojanovice 362, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

právní forma příspěvková organizace 

IČ 75027704 

IZO 102232733 

identifikátor (REDIZO) 600138097 

obor vzdělávání 79-01-C/01   Základní škola, denní 

vedení školy ředitelka: Mgr. Jitka Pajlíková 
zástupce ředitelky: Mgr. Jana Petrů 

kontakty tel: + 420 556 853 631, +420774 960 400 
internet:  www.zstrojanovice.cz 
e.mail:     reditel@zstrojanovice.cz 
 

vedoucí učitelka MŠ, kontakty Silvie Balcárková  silvie.balcarkov@mstrojanovice.cz 
tel: 556 835 722, 776 693 081 

vedoucí školní jídelny, kontakty Jana Vachalová tel: 555 508 223, 732 321 366  

jidelna@mstrojanovice.cz 
zřizovatel školy Obec Trojanovice 

adresa zřizovatele Trojanovice 210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

kontakt tel: +420 556 835 022 
ID datové schránky: 2yzbsk8 
E-mail: obecni.urad@trojanovice.cz 
Elektronická podatelna: obecni.urad@trojanovice.cz 
 

 

Součásti školy a jejich kapacita 

Základní škola IZO: 102232733 160 žáků 

mailto:reditel@zstrojanovice.cz
mailto:silvie.balcarkov@mstrojanovice.cz
mailto:jidelna@mstrojanovice.cz
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Mateřská škola IZO: 107625661   99 dětí 

Školní družina  IZO: 119800870   75 dětí 

Školní jídelna - vývařovna IZO: 103080945 260 obědů 

Školní jídelna - výdejna IZO: 150074069 200 stravovaných 

 
1.2 Úplnost a velikost školy 

 
Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka a MŠ Trojanovice je jedinou školou v Trojanovicích. Základní 
škola poskytuje vzdělávání pro 1. stupeň základní školy, je tedy s pěti ročníky.  
 
Budova základní školy je umístěna blízko autobusové zastávky v poměrně klidné centrální části 
obce a v blízkosti krásné přírody. Pro žáky s bydlištěm v Trojanovicích v části pod Javorníkem 
není škola dostupná přímou autobusovou linkou, je nutné přestupovat ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. Žáci z Bystrého se rovněž mohou dopravovat autobusem přímým spojem. Rodiče 
často dopravují děti do školy vlastními vozidly. Ve škole se vzdělávají také žáci z Frenštátu pod 
Radhoštěm, z Kunčic pod Ondřejníkem, jeden žák z Veřovic a jeden z Lichnova. 
 
Ve školním roce 2018/2019 měla škola 7 tříd, do kterých docházelo celkem 144 žáků (I.A – 18, 
Mgr. Hana Trubačová; I.B – 16, Mgr. Hana Pražáková; II.- 24, Mgr. Lenka Mužíková; III.A – 17, 
Mgr. Svatava Hanzlová; III.B – 15, Mgr. Jana Petrů; IV.- 28, Mgr. Gabriela Hellebrandová; V. – 
26, Mgr. Pavla Mynářová). Průměrný počet žáků na třídu je 20,5. 
Škola má tři oddělení školní družiny pro 75 dětí (1. oddělení ŠD – Kateřina Hrnčířová, 2. 
oddělení ŠD – Bc. Jana Tataláková, 3. oddělení ŠD – Miroslava Svobodová). 
 
Předškolní vzdělávání poskytuje mateřská škola, která má celkem 4 třídy.  Třída Košíčci  
s kapacitou 20 dětí je součástí budovy základní školy. Nedaleko hlavní budovy základní školy 
je mateřská škola, č. p. 345, která má 2 třídy pro 50 dětí (Sluníčka, Berušky), čtvrtá třída pro 
25 dětí mateřské školy sídlí pod Javorníkem, č.p. 343. 
 
V mateřské škole děti vzdělávají tyto paní učitelky: 

• MŠ Trojanovice 362  – Mgr. Markéta Kostelníková, Mgr. Klára Vaňková 

• MŠ Trojanovice 345 – Silvie Balcárková, Bc. Hana Rygolová, Gabriela Golasová,  
     Bc. Hana Holubová 

• MŠ Trojanovice 343 – Bc. Radana Babincová, Jana Kulová 
 

Statistika k 30. 9. 2018 

součást školy počet tříd/oddělení počet žáků/dětí naplněnost 

ZŠ 7 143 20,42 

MŠ 4 99 24,75 

ŠD 3 75 25 

 
 

1.3 Materiálně technické vybavení školy 
 
Škola v září 2018 vyhodnotila nutnost modernizace datové a výpočetní infrastruktury   
v budově základní školy. Realizaci bylo nutno rozložit tak, aby nebyl zásadně narušen plynulý 
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chod školy, a zároveň, aby se rozložila finanční zátěž prostředků školy ve vztahu s čerpáním 
plánovaného rozpočtu školy pro rok 2018.  
 
V průběhu školního roku musela škola ve spolupráci se zřizovatelem urgentně řešit změnu 
předpřipraveného stavebního projektu pro vybudování moderní počítačové učebny v půdním 
prostoru školy staré budovy. Vzhledem k vysokému počtu žáků ve škole tento původní projekt 
nevyhovoval. Přistoupili jsme k možnosti využití prostoru v suterénu školy (spojení části 
nevyužitého prostoru a místnosti dílny školníka zbouráním a posunutím zdi). Zároveň se v 
suterénu vytvoří prostor pro chybějící spisovnu školy a dílnu pro školníka. 
 
Předpokládal se, a zápis žáků do 1. třídy potvrdil, velký zájem uchazečů (40).  Zajištění dvou 
prvních tříd pro následující školní rok 2019/2020 bylo nutné řešit vybudováním kmenové 
učebny zbouráním příčky mezi nevyhovující počítačovou učebnou a kanceláří paní účetní. 
Stavební úpravy zasáhly také do stávající tzv. studovny, která byla upravena na kancelář paní 
účetní. Nutné bylo rovněž zřízení kanceláře zástupkyně ředitelky místo kabinetu pro sbírku 
učebnic. Posílily se tak personální kapacity a činnost školního poradenského pracoviště. 
 
Těmito naléhavými a potřebnými stavebními změnami na straně jedné jednoznačně dochází 
ke zkvalitnění výuky žáků. Na straně druhé se však nadále snižují úložné prostory školy pro 
učební pomůcky, pro umístění tiskáren a kopírovacích zařízení, dále tyto změny mají vliv na 
pracovní podmínky pro vychovatele školní družiny a učitelky (hůře se hledá klidné místo pro 
konzultace s rodiči, příprava na výuku, samostatná místnost pro speciálně pedagogickou péči). 
 
Zřízením oddělení mateřské školy (Košíčci) v prostorách přístavby tělocvičny místo nářaďovny 
se škola dlouhodobě potýká také s nedostatkem místa pro ukládání tělocvičného nářadí a 
náčiní nejen pro hlavní činnost školy, ale také pro veřejné sportovní útvary.  Částečně se tato 
situace vyřešila ukončením nájemní smlouvy školy s ČSAD, a.s. Vsetín, ke dne 31. 5. 2019. 
Dopravní společnost využívala jednu šatnu v tělocvičně pro nocleh řidičů autobusů. 
 
Vzhledem k uvedeným skutečnostem bude vhodné zvážit možnost účelného využití bytového 
prostoru pro činnost školy. 
   
Základní přehled o vybavení školy materiálně technickými pomůckami nabízí tabulka zde: 
 

Materiálně technické vybavení školy 

učebny  7 kmenových tříd, ve třech z nich probíhá 
činnost školní družiny od 11:40 h, 
Vzhledem k počtu přijatých uchazečů do 
1.tříd (34) se přistoupilo k přestavbě 
spojením stávající kanceláře účetní a nevy-
hovující počítačové učebny na kmenovou 
třídu tak, aby bylo možné zajistit výuku pro 
dvě první třídy. 
 

odborné pracovny 1 počítačová učebna (prostor nedostatečný, 
nábytek a vybavení IT zastaralé – během 
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hlavních prázdnin realizace přestavby 
místností v suterénu školy a modernizace IT)  
1 jazyková učebna (především pro výuku 
anglického jazyka při dělení tříd na skupiny) 

sportovní zařízení tělocvična 
hřiště (multifunkční sportovní areál) 

žákovský nábytek výškově stavitelné školní lavice a židle 
vybavení učebními pomůckami, sportovním 
nářadím pro výuku, hračkami pro školní 
družinu a mateřskou školu 

 

škola je dostatečně vybavena učebními 
pomůckami a hračkami v ŠD a MŠ; dle 
potřeb a finančních možností školy 
obnovujeme tělocvičné nářadí také na 
základě závěru bezpečnostních kontrol  
 

vybavení žáků učebnicemi a učebními texty standardní 
vybavení kabinetu a sborovny pomůckami Pomůcky jsou průběžně  doplňovány a 

obnovovány, jejich četnost je vyhovující. 
Nedostatečný je úložný prostor (kabinet pro 
učebnice byl během hlavních prázdnin  
upraven na kancelář pro zástupkyni ředitelky 
a zároveň posílení činnosti školního 
poradenského pracoviště. Déletrvajícím 
problémem je také málo vyhovující pracovní 
prostor ve sborovně učitelů z důvodu 
vysokého počtu žáků a personálního 
obsazení (3 vychovatelky, 9 učitelek) 

vybavení učeben audiovizuální a výpočetní 
technikou 

Všechny učebny (9, z toho 7 kmenových tříd, 
1 počítačová učebna,1 jazykové učebna) 
 jsou vybaveny dataprojektory, z toho 2 třídy 
mají interaktivní tabule (zastarávající) 
9 počítačů pro učitele s připojením na 
internet (20 NTB pro využití  IT ve výuce) 

 
 

1.4 Údaje o školské radě 
 

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, 

pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve 

své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). 

Členové rady 

Předseda školské rady: Mgr. Martin Trubač 

Zástupci obce: Mgr. Martin Trubač, Drahomír Strnadel 

Zástupci rodičů: David Mořkovský, Ing. Jiří Roll 

Zástupci učitelů: Mgr. Jana Petrů, Mgr. Gabriela Hellebrandová 

Školská rada se v průběhu školního roku sešla třikrát (30. 8. 2018, 13. 11. 2018 a 6. 3. 2019). 
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2. Přehled oboru vzdělání a vzdělávací programy 
 

2.1 Obor vzdělávání 
 

Pro každý obor v základním a ve středním vzdělávání je zpracován tzv. rámcový vzdělávací 
program (RVP). Na národní úrovni je tak garantován povinný rámec učiva, tzn., co musí každý 
absolvent daného oboru umět. 
 

Obor vzdělávání školy 

kód: 79-01-C/0 obor: Základní škola forma: denní 

 
2.2 Školní vzdělávací program 

 
Na základě povinného základu RVP konkrétního oboru si školy samy vytvářejí své školní 
vzdělávací programy (ŠVP). Mohou tak program rozšířit podle svých cílů, např. rozšířit výuku 
určitých předmětů, nebo se více soustředit na různá zaměření oboru. 
 

Název vzdělávacího programu Číslo jednací Součást školy 

Učíme se pro sebe 36/2013 základní škola 

Na valašské dědině 329/2019 mateřská škola 

Ať je léto nebo zima, v družině je vždycky prima - školní družina 

 
Školní vzdělávací program Učíme se pro sebe je postaven na srozumitelné a reálné vzdělávací 
nabídce. Vychází z koncepce školy, která vychází především z aktuální analýzy školy v oblasti 
pedagogické, materiálně technické a ekonomické. Dílčí cíle jsou průběžně projednávány na 
pedagogických a metodických poradách nebo provozních a operativních jednání. V koncepci 
je začleněna také oblast informačních systému a kontaktů s veřejností. Zde uvádíme 
nejdůležitější cíle školního vzdělávacího programu: 

• věnovat pozornost rozvoji čtenářské, matematické a sociální gramotnosti,  

• podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko vzdělávání, 

• zajistit rovné příležitosti pro všechny děti (žáky), systematicky identifikovat 
individuální potřeby dětí při vzdělávání, spolupracovat s odbornými pracovišti,  

• zlepšovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební 
pomůcky, doplňovat knihovny, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy, 

• evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální 
péči, v případě nutnosti ve spolupráci s poradenským zařízením,  

• sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat ve 
výuce nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP, zaměřovat 
samostudium pedagogů a vytvářet pro ně podmínky, 

• výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových 
dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků, v rámci prevence se zaměřit na prevenci 
rizikového chování dětí a žáků, 

• vytvářet příznivou atmosféru, uplatňovat individuální přístup k odlišným potřebám 
každého dítěte (alternativní postupy).  
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2.3 Učební plány ve školním roce 2018/2019 

Učební plán ŠVP školy klade důraz na rozvoj jazykové a matematické gramotnosti. Anglický 
jazyk je vyučován od prvního ročníku. Ve školním roce 2018/2019 byla do dvou skupin dělena 
výuka v V. třídě v předmětech Informatika a Anglický jazyk (AJ), ve IV. třídě dělen předmět AJ. 
V druhém pololetí na základě doporučení školského poradenského pracoviště se dělila na 2 
skupiny také výuka AJ ve II. třídě z důvodu zajištění integrace žáka se speciálními vzdělávacími 
potřebami. První tabulka představuje základní učební plán. Druhá tabulka vyjadřuje učební 
plán podle skutečného počtu tříd a dělení hodin na dvě skupin.  

Učební plán 2018/2019                                                                                                            TAB 1. 

ročník uč.plán ČJ AJ M Prv Př Vl Inf Hv Vv Pč Tv 

1. 21 9 1 4 2 - - - 1 1 1 2 

2. 22 9 1 5 2 - - - 1 1 1 2 

3. 24 8 3 5 2 - - 1 1 1 1 2 

4. 25 7 3 5 - 2 2 - 1 2 1 2 

5. 26 7 3 5 - 2 2 1 1 2 1 2 

celkem 118 40 11 24 6 4 4 2 5 7 5 10 

Celkový počet hodin v TAB 2. představuje skutečnou potřebu školy pro zajištění výuky podle 
rozvrhů včetně dělení tříd na skupiny a úvazků pro pedagogické pracovníky.  

Učební plán 2018/2019  -  skutečnost výukových hodin                                                 TAB 2. 

třída uč.plán ČJ AJ M Prv Př Vl Inf Hv Vv Pč Tv 

I.A 21 9 1 4 2 - - - 1 1 1 2 

I.B 21 9 1 4 2 - - - 1 1 1 2 

II. 22 + 1 9 1+1 5 2 - - - 1 1 1 2 

III.A 24 8 3 5 2 - - 1 1 1 1 2 

III.B 24 8 3 5 2 - - 1 1 1 1 2 

IV. 25 + 3 7 3+3 5 - 2 2 - 1 2 1 2 

V. 26 + 4 7 3+3 5 - 2 2 1+1 1 2 1 2 

Celkem  171 57 22 33 10 4 4   4 7 9 7 14 

2.4 Přehled zájmových útvarů 

Žákům je umožněno účelně a podle svých zájmů a schopností využívat volný čas. Škola 
zajišťuje nebo se podílí na činnosti těchto kroužků a zájmových útvarů: 

název zájmového útvaru poznámky 

Šachový kroužek extérní, dvě skupiny (začátečníci, pokročilí) 

Tvořivá dílna školní (spolupráce rodičů, dvě skupiny – mladší a starší) 

Vědecký kroužek extérní 

Intuitivní hry extérní (rozvoj sociálních dovedností) 

Házená školní 

Vlastivědný školní (spolupráce s obcí) 

Čtenářský klub školní 

Sportovní kroužek školní 
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Sboreček školní 

Badminton školní 

Florbal školní (spolupráce s CVČ ASTRA) 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Celkový počet zaměstnanců školy je 33, z toho je 8 pedagogických pracovníků (učitelek) 
v mateřské škole. V základní škole se na vzdělávání podílí 11 pedagogických pracovníků, z toho 
7 učitelek, 3 vychovatelky školní družiny a 1 ředitelka školy. Provoz školní jídelny zabezpečuje 
1 vedoucí školní jídelny, 3 kuchařky a 1 pomocná kuchařka. Úklidu čtyř tříd MŠ se věnují 3 
uklízečky a provoz základní školy mají na starost 3 pracovnice (domovnice tělocvičny, 
domovnice školy a uklízečka). O údržbu všech tříd budov školy se stará 1 domovník/ topič.  

Pracovníci školy: 

 pedagogové provozní celkem 

ZŠ MŠ ŠD ZŠ MŠ ŠJ 

zaměstnanci  8 9 3 5 3 5 33 

přepočtený 
stav 

8,5 8,81 2,04 4,42 3 4,81 31,58 

Ve školním roce 2018/2019 bylo ve stavu nemocných celkem 8 zaměstnanců, z toho 6 
provozních zaměstnanců a dva pracovníci pedagogičtí. Nemocnost zmíněných zaměstnanců 
trvala celkem 515 kalendářních dnů, z toho 353 pracovních dnů. Nebyl zaznamenán žádný 
pracovní úraz. Na mateřskou dovolenou nastoupila jedna paní učitelka a jedna paní kuchařka. 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 
Na zařízení školy pracovalo 19 pedagogů a jejich kvalifikovanost byla 100 %. 
 
Rozdělení pedagogických pracovníků podle délky pedagogické praxe 

 Do 10 let Do 20 let Do 30 let Do 40 let Nad 40 let 

MŠ 3 3 2 1 - 

ZŠ 0 2 5 1 - 

ŠD - 1 - - 2 

 
Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let Od 36 do 45 Od 46 do 55 Nad 55 do 
důchodového 
věku 

V důchodovém 
věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 2 0 6 0 8 0 2 0 2 0 20 

 
 

4. Zápis k povinné školní docházce, do MŠ, přijímací řízení 
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4.1. Zápis dětí do 1.třídy pro školní rok a do MŠ pro školní rok  2019/2020 
 

Zápis dětí do 1. třídy proběhl v sobotu 6. dubna 2019 od 8:00 do 12:00 hodin. Celkem se 
k zápisu dostavilo 41 dětí, což dává možnost otevření dvou prvních tříd. Dodatečně v  jednom  
případě došlo ke zpětnému vzetí žádosti o přijetí k povinné školní docházce. Zápisu se 
zúčastnily všechny paní učitelky. Připravily program zápisu tak, aby část administrativní 
nepřevažovala nad částí orientačního přezkušování dovedností a znalostí dětí. Tato pečlivá 
příprava velmi přispěla k plynulému průběhu zápisu. 
 
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy se konal ve čtvrtek 2. května 2019 od 
8:00 do 16:00 hodin v kanceláři vedoucí paní učitelky MŠ. Pouze dvěma žádostem nebylo 
vyhověno a bylo vydáno rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání na základě předem 
stanovených kritérií. 
 

Zápis Základní škola Mateřská škola 

Dětí u zápisu celkem (v řádném termínu) 41 32 

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1.třídy/ do MŠ 34 30 

Počet odvolání 0 0 

Žádostí o odklad povinné školní docházky (PŠD) 5  

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 5  

Rozhodnutí o nepřijetí (předčasné zaškolení) 1  

Zpětvzetí žádosti o přijetí k PŠD 1  

Žádost o odklad PŠD (po termínu zápisu) 1 (žádosti vyhověno)  

 
4.2 Údaje o přestupu žáků na 2. stupeň ZŠ a víceleté gymnázium 

 
Základní škola v Trojanovicích je školou neúplnou s 1. až 5. ročníkem. V tomto školním roce 
ukončilo vzdělávání celkem 26 žáků, z pátého ročníku odchází studovat na víceleté gymnázium 
ve Frenštátě pod Radhoštěm 6 žáků, 10 žáků po prázdninách nastupuje do ZŠ a MŠ Tyršova ve 
Frenštátě pod Radhoštěm a 10 žáků pokračuje ve vzdělávání v ZŠ a MŠ Záhuní ve Frenštátě 
pod Radhoštěm. 
 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1 Přehled o prospěchu 
 

třída počet 
žáků/hoši/dívky 

S vyzna-
menáním 

prospělo Nepro- 
spělo 

žáci s 
dostatečnou 

průměr 

I.A 18/9/9 18 0 0 0 1,04 

I.B 16/11/5 16 0 0 0 1 

II. 24/17/7 24 0 0 0 1,08 

III.A 17/9/8 17 0 0 0 1,28 

III.B 15/7/8 9 6 0 0 1,33 

IV. 28/19/9 16 12 0 1 1,41 

V. 26/ 13/13 15 11 0 1 1,46 
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celkem 144 115 29 0 2 1,23 

 
 

5.2 Přehled o chování 
 
Ocenění za výrazný projev školní i osobní iniciativy nebo za úspěšnou práci pro třídní kolektiv 
formou pochvaly třídního učitele bylo uděleno celkem 13 žákům, z toho z II. třídy -  7 žáků, 
z III.A – 3 žáci a a z V. třídy – 3 žáci. 
 
Pochvaly ředitele školy za 2. pololetí 2018/2019: 

žák třída důvod výchovného opatření 

Jiří Petr IV. sportovní reprezentace školy 

David Juračák IV. reprezentace školy v šachových turnajích 

Žofie Procházková V. za sportovní a vědomostní reprezentaci školy 
 

Za první pololetí byla uložena jedna důtka ředitele školy za opakované neplnění školních 
povinností, nerespektování vnitřního režimu školy, a tím ohrožování bezpečnosti a zdraví 
svého a svých spolužáků.  Za druhé pololetí nebyly pedagogickou radou navrženy žádné 
napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, ani důtka ředitele školy.   Žádný žák nebyl 
hodnocen sníženým stupněm chování. 

 
5.3 Údaje o docházce žáků 

 
Stále největší četnost omluvených absencí je evidována ze zdravotních důvodů žáků. Zákonní 
zástupci využívají také možnost uvolnění z vyučování z důvodu rodinných dovolených nebo 
sportovních soustředění svých dětí. V tabulce Omluvená absence žáků uvádíme pouze údaje 
o omluvených hodinách, protože ve školním roce 2018/2019 nebyly zaznamenány 
neomluvené hodiny. Data jsou v souladu s uzávěrkami třídních učitelů. 
 

Omluvená absence žáků 2018/2019 

Třída  Počet 
žáků 

1.pol. Průměr 
na žáka 

2.pol. Průměr na 
žáka 

Celkem šk. rok Průměr na 
žáka 

I.A  18 572 31,78 726 40,33 1 298 72,11 

I.B  16 488 30,50 659 41,19 1 147 71,69 

II.  24 869 36,21 1147 47,79 2 016 84 

III.A  17 683 40,18 619 36,41 1 302 76,59 

III.B  15 435 29 527 35,13  962 64 

IV.  28 1120 40 1324 47,29 2 444 87,29 

V.  26 835 32,12 1071 41,19 1 906 73,31 

Celkem  144 5002 34,73 6073 42,17 11 075 76,90 

 
 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a výchovném poradenství 
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Škola se zaměřuje ve své činnosti na vytváření podmínek pro rozvoj všech žáků včetně žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných žáků. Veškeré standardní 
poradenské služby jsou poskytovány zdarma pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce. 
Ředitelka školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským 
pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří 
spolupracují zejména s třídními učiteli a pedagogickými pracovníky mateřské školy.  
 

6.1 Prevence sociálně patologických jevů 
 
Cíle v oblasti prevence vyplývají ze soustavného mapování situace na naší škole. Primární 
prevence je součástí každodenního života v naší škole. Ve školní preventivní strategii klademe 
důraz na každodenní výchovné působení, včasné odhalování a okamžité řešení negativních 
projevů.  Dobré klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základními kameny prevence a 
realizují se s plnou podporou vedení školy a s podporou celého pedagogického sboru. Při 
výběru nabízených programů preventivního tým školy pečlivě zjišťuje reference o programu i 
o organizaci. Spolupracujícími subjekty jsou školská poradenská zařízení, středisko výchovné 
péče, centrum volného času a neziskové organizace (např. Renarkon). 
 
V rámci preventivních aktivit se během celého školního roku vycházelo z minimálního 

preventivního programu. Třídní učitelé soustavně spolupracovali s metodikem prevence a 

vycházeli vstříc preventivním aktivitám během výuky. Pedagogové spolupracovali s přizvanými 

odborníky, aktivně se účastnili průběhu preventivních aktivit v jednotlivých třídách. 

V letošním školním roce jsme neřešili žádné závažné problémy v oblasti prevence. 
 
Na setkání školních metodiků prevence, které proběhlo v březnu v PPP Nový Jičín, byla řešena 

tato témata: postup při intoxikaci žáků alkoholem a jinými návykovými látkami, možnost 

bránění šikaně v třídním kolektivu, kolektivu zájmových kroužků, ŠD, možnosti spolupráce 

s OSPODem ve Frenštátě pod Radhoštěm, střediskem výchovné péče a policií ČR. 

 

V příštím školním roce bychom chtěli podpořit důvěru mezi učitelem a žákem, mezi žáky nejen 

ve třídě ale i mezi žáky jednotlivých ročníků, mezi žáky a metodikem prevence. Nadále chceme 

pokračovat s dobrou spoluprací s pracovníky Orgánu sociálně právní ochrany dětí ve Frenštátě 

pod Radhoštěm, s PPP v Novém Jičíně a ve Frýdku – Místku. 

 

Přehled zrealizovaných preventivních programů ve školním roce 2018/2019 

třída zaměření poskytovatel programů 

I.A,I.B Co je správné a co si o tom myslím Firma AZ Help, z.o. 

II. Každý jsem jiný, každý máme svou hodnotu Firma AZ Help, z.o. 

III. Umíme se domluvit Firma AZ Help, z.o. 

IV. Rozumíme si, učíme se řešit konflikty Firma AZ Help, z.o. 

V. Co je správné a co si o tom myslím Firma AZ Help, z.o. 

I.A, I.B Výchova ke zdraví – Zdravé zoubky DM drogerie  

IV. Třídenní adaptační kurz Spolupráce s CVČ ASTRA  

IV. Bezpečné chování na internetu Okresní metodik prevence 
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V. Bezpečné chování na internetu Okresní metodik prevence 

 
6.2 Výchovné poradenství 

 
Činnost výchovného poradce vycházela z  Vyhlášky č. 197/2016 Sb., o poskytování 
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.  
 
Poradenské služby i v letošním školním roce ve škole zajišťovalo Školní poradenské pracoviště 
ve složení výchovný poradce (současně působí i jako speciální pedagog) a metodik primární 
prevence. ŠPP poskytovalo poradenské a konzultační služby jak žákům, tak i jejich zákonným 
zástupcům a pedagogům.  
 
K dnešnímu dni je na naší škole evidováno 18 žáků, kterým bylo vydáno školským 
poradenským zařízením Doporučení pro vzdělávání žáka se specifickými vzdělávacími 
potřebami. 
 
Dle klasifikace platné od 1. 9. 2016 evidujeme 15 žáků s 2. stupněm podpůrných opatření, 
z toho jsou 4 žáci s nadáním, dále 1 žák se 4. stupněm podpůrných opatření a 2 děti 
předškolního věku s 2. stupněm podpůrných opatření. 
První stupeň podpůrných opatření, jehož přiznání je v kompetenci školy, je poskytován 3 
žákům. 
V rámci pedagogické podpory bylo vytvořeno pět skupin, a to 4 hodiny předmětu speciálně 
pedagogické péče zabezpečené speciálním pedagogem a jedna hodina pedagogické 
intervence vedena pedagogem. Celkem navštěvovalo 8 žáků. Předmět speciálně pedagogická 
péče je vyučován v rámci disponibilních hodin a je zapracován do ŠVP. Jeho náplní je důsledné 
realizování metod a postupů stanovených v doporučení, součástí je individuální vzdělávací 
plán, na jehož vypracování se podíleli všichni zúčastnění vyučující. V letošním školním roce na 
škole nepůsobil asistent pedagoga. 
 
V průběhu roku výchovná poradkyně průběžně konzultovala integrované žáky jak 
s vyučujícími, tak s příslušnými pracovníky SPC a PPP, koordinovala spolupráci zákonných 
zástupců, poradenských pracovníků a pedagogů. V letošním školním roce bylo ke kontrolnímu 
či prvotnímu vyšetření v poradenském zařízení odesláno 15 žádostí. Na žádost několika 
zákonných zástupců škola rovněž vypracovala pro účely odborného vyšetření dítěte písemnou 
zprávu, tzv. pedagogické zjištění školy. 
 
Ve spolupráci se školním metodikem prevence sociálně patologických jevů výchovná 
poradkyně pracovala především v oblasti preventivní a podílela se na řešení výchovných 
problémů, pravidelně se účastnila odborných seminářů a schůzky VP na PPP Nový Jičín. 
 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Při sestavování plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) v tomto 
školním roce 2018/2019 bylo přihlédnuto k aktuálním potřebám, podmínkám a cílům školy, 
zájmům pedagogických zaměstnanců a rozpočtu školy. 
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Od ledna 2019 se škola zapojila do navazující 2. etapy MAP, která nabízí intenzivnější přístup 
k dosažení cílů vzdělávací politiky na základě místní potřebnosti, naléhavosti a lokálních 
přínosů. Z aktuálních dat byl zaznamenán zájem o tyto oblasti: 

• čtenářská gramotnost, kritické myšlení, 

• cizí jazyky, 

• matematická gramotnost, 

• zdravý životní styl a volný čas, 

• polytechnika, 

• rovné příležitosti. 

Od února 2019 škola zahájila realizaci projektu Šablony II OP VVV, v němž je prostor pro 
možnost DVPP v oblasti osobnostně profesního rozvoje pedagogů a podpory digitálních 
kompetencí pedagogických pracovníků.  
 

7.1 Realizované DVPP – základní škola a školní družina 
 
DVPP -    ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Datum Počet 
pedag. 

Zaměření  

20.8.2018 1 AGEL – Vliv střídavé rodičovské péče na psychosociální vývoj dítěte 

13.9.2018 9 Školení – vedení dokumentace v systému Škola ON LINE (sborovna) 

16.10.2018 1 KVIC – Projekty v zájmovém vzdělávání (ŠD) 

30.10.2018 1 Seminaria – Povinná dokumentace ve školách 

5.11. 2018 5 EV – Spolupráce pedagoga s rodiči (ZŠ Tyršova) 

7.11.2018 1 KVIC – Správní řízení ve škole 

19.11. 2018 2 ČŠI – Inspirace pro zkvalitňování výuky M a Př . TIMSS Ostrava 

10.12.2018 9 Školení – Práce se systémem Škola On Line (sborovna) 

8. 1.2019 7 Inspirativní hodiny TV (Škola v pohybu) 

20.2.2019 2 NIDV – Tvořivost, logika a úlohy pro nadané 

4.3.2019 1 MSK – seminář Finanční vypořádání 

6.3.2019 8 Boxed – Využití ICT ve výuce Šablony II (sborovna) 

13.3.2019 2 KVIC -Psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě 
(ŠD) – Šablony II. 

1.a 2.4. 2019 2 Orientace v labyrintu dokumentů a aktivit školního metodika prevence 
zaměřeného na bezpečné klima ve třídě a škole 

11. 4. 2019 2 Wolter Kluwers; Konference – Jak se žije malotřídkám (financování, 
šablony), Praha 

13. 5. 2019 2 Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce (Zřetel s.r.o.) 
14. 5. 2019 8 KVIC, Mgr. Petr Exner, Jak na  Office 365  

16. 5. 2019 1 Platy a platové předpisy ve službách a správě (Resk) 

30.5. 2019 1 KVIC Frýdek Místek – Metodická porada (FKSP, jmenování ZŘŠ, vedení 
pracovní doby) 

3.6. 2019 2 KVIC Nový Jičín Rozpočet školy 2020 a reforma financování 

8.-11.7.2019 1 Tvořivá škola – činností učení  

13.8. 2019 1 Efektivní řízení školy v praxe (vzdělávací agentura Edupraxe, s.r.o.) 

14.8. 2019 1 Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogických 
pracovníků (vzdělávací agentura Edupraxe, s.r.o.) 
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7.2 Realizované DVPP -  mateřská škola 
 
DVPP  -  MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Datum Počet 
pedag. 

Zaměření 

5. 10. 2018 1 KVIC – Environmentální vzdělávání v MŠ 

24. 10. 2018 1 KVIC – Tradiční i netradiční pohybové činnost a hry v MŠ a ŠD 

2. 11.2018 1 KVIC – MŠ – netradičně, alternativně, inovativně 

9.11.2018 1 KVIC – Jak efektivně připravit předškoláka 

6. 2. 2019 1 KVIC – Metodická porada pro vedoucí MŠ 

5. a 6. 3.2019 1 KVIC - Práce s příběhem v MŠ i na I. stupni – rozvoj čtenářské 
gramotnosti 

6.3.2019 8 Využití ICT ve výuce - Šablony II (sborovna) 

11. a  13.3. 2019 1 KVIC- Emoční a sociální rozvoj osobnosti 

12. 3. 2019 1 KVIC -Pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku 

15. a 17. 4. 2019 2 KVIC NJ – Jak předcházet poruchám řeči u dětí v MŠ a na 1. stupni ZŠ 

14. 5. 2019 3 KVIC, Mgr. Petr Exner, Jak na  Office 365 (sborovna) 

19.6.2019 3 KVIC NJ – Talent a co s ním? 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

8.1 Základní škola 
 
Školní a mimoškolní zájmové aktivity byly v souladu s ŠVP Učíme se pro sebe zaměřeny na 
rozvoj kultury, sportu a environmentální výchovy. Významnou akcí v tomto školním roce byla 
oslava 90. výroční školy, která průřezově provázela činnosti od října 2018 do dubna 2019. Do 
příprav výstavy, které byly věnovány tomuto výročí, se aktivně zapojily všechny třídní kolektivy 
s pestrými výstupy (první třídy se zaměřily na návrhy poštovních známek prezidenta Masaryka, 
výtvarné vyjádření symbolů obce Trojanovice a České republiky, druhá třída připravila veselé 
kulturní vystoupení „Cesta kolem světa“, třetí třídy si procvičovaly krasopis podle předloh 
sešitů žáků z období  1. poloviny 20. století, čtvrťáci se pustili do pečení škol z perníku a 5. třída 
vytvořila projekt „Osobnosti Česka“). Díky organizační a finanční podpoře zřizovatele bylo zahájení 
prohlídky školy spojeno s oslavou Dne učitelů. Výstava byla určena široké veřejnosti v prostorách 
chodeb školy od 28. 3.  – 4. 4. 2019. Pro velký zájem byla prohlídka školy prodloužena o 14 dnů. Některé 
práce žáků byly prezentovány v obecních novinách. 
 

V rámci environmentální výchovy žáci sbírají kaštany, žaludy a pomerančovou kůru. Vedeme 
žáky k důslednému třídění plastů, papíru, komunálního odpadu a baterií. Výuka je doplňována 
poznáváním přírodního a kulturního bohatství našeho kraje. K tomu přispívají vzdělávací 
programy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm a knihovny, kterých se žáci v rámci výuky 
zúčastňují.  
 
Škola je zapojena do projektu MŠMT na podporu zdraví Ovoce do škol a zajišťujeme mléčné 
svačinky. Pro lepší rozvoj tělesné zdatnosti a obratnosti žáků jsme se opět zapojili do plnění 
disciplín projektu Olympijského víceboje – Odznak všestrannosti olympijských vítězů (dále jen 
OVOV). Žáci měli možnost zapojit se do činnosti jedenácti zájmových kroužků (viz podkapitola 
2.4 Přehled zájmových útvarů).  
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Seznam aktivit a projektů školy: 

• OVOV (září, reprezentace žáků v Praze, září) 

• Florbalový turnaj v ZŠ E. Zátopka v Kopřivnici (listopad) 

• Dílna Lucie Seifertové – Dějiny národa českého (2. a 3. třídy, spolupráce s Městským 
kulturním střediskem ve Frenštátě pod Radhoštěm, listopad) 

• Miniházená (turnaje v Kopřivnici – listopad, prosinec, leden, březen, duben 

• Martinský trh ve škole (spolupráce s rodiči, listopad) 

• Tonda na cestách – ekologický program pro 1. a 2. třídy 

• Mikulášské skákání přes švihadla (prosinec) 

• Vánoční koncert ZUŠ (spolupráce se ZUŠ ve Frenštátě pod Radhoštěm) 

• MUZEUM ve Frenštátě pod Radhoštěm – vánoční program (1. třídy, prosinec) 

• Filmová pohádka v Kině ve Frenštátě pod Radhoštěm (prosinec) 

• Krajský přebor v šachu (Ostrava - Orlová, leden) 

• Maškarní karneval – školní projekt (leden) 

• Soustředění sportovního kroužku – běh na lyžích (Velké Karlovice, únor) 

• Pěvecká soutěž – školní kolo (únor)  

• Cizí jazyk nám není cizí (družstva 5. třídy, pořadatel ZŠ Záhuní; únor) 

• Recitační soutěž – školní kolo (únor) 

• Záchranářská kurz pro žáky 5. třídy (ochrana zdraví, prevence; březen) 

• Veselé zoubky (projektový den Šablony II OP VVV; březen) 

• Turnaj ve vybíjené – pořadatel ZŠ Tyršova; březen) 

• Kalusům chodníček – okrskové kolo recitační soutěže (březen) 

• HASÍK – požární prevence a ochrana osob (program pro 2. třídu, 2 lekce; březen) 

• DEN POLYTECHNIKY – Centrální mozek lidstva (5. třída, CVČ ASTRA, březen) 

• OVOV – ZŠ Tyršova – smíšená družstva (březen) 

• Matematický KLOKAN (2. – 5. třída) 

• Projektový den Záchranná stanice Bartošovice (Šablony II OP VVV, březen) 

• Okresní kolo ve vybíjené (Bílovec; březen)  

• MUZEUM ve Frenštátě pod Radhoštěm – pásmo k Velikonocům (1. + 4.tř.; duben) 

• Hodina Komenského – Divadlo loutek Ostrava (4. a 5. tř.; duben) 

• „Dávej bacha“ – prevence dětských úrazů (CVČ ASTRAm 1. tř.; duben) 

• OVOV Odry (duben) 

• Koncert ZUŠ – taneční obor (všechny třídy; květen) 

• Štafetový pohár 

• MUZEUM ve Frenštátě pod Radhoštěm (program Kdo žije u vody, 2.3.tř.; květen) 

• Florbalové přátelské utkání v ZŠ Tichá (květen) 

• Pythagoriáda (okresní kolo v Novém Jičíně, tři žákyně; květen) 

• Májový koncert ZUŠ (všechny třídy; květen) 

• Badmintonový turnaj – školní projekt (červen) 

• Projektový den ASOMPO (skládka v Životicích u NJ, Šablony II OP VVV; červen) 

• Projektový  den - Marlenka Frýdek Místek (4. a 5. tř.; červen) 

• Školní výlet MACOCHA – Punkevní jeskyně (všechny třídy; červen) 

• Sněhurka – divadelní představení Těšínského divadla (1.-3. třídy; červen) 
 
Spolupráce školy s obcí: 
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• Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 (září) 

• Vítání občánků Trojanovic, setkání s jubilanty (říjen, prosinec, duben, červen) 

• Rozsvícení stromu (listopad) 

• Den učitelů (březen) 

• Prohlídka školy (Výstava výtvarných a literárních prací žáků, galerie z historie školy 
březen, duben) 

• Předání absolventských listů žákům 5. třídy (červen) 
 
Spolupráce školy s Klubem rodičů  

• Mikulášská nadílka (prosinec) 

• Společenský večírek v hotelu Beskyd (leden) 

• Den dětí – Pirátský hon za pokladem  (spolupráce CVČ ASTRA s Klubem rodičů; květen) 
 

8.2 Školní družina 
 

• Mobilní planetárium – Život stromů, Nanokam (listopad) 

• Vánoční tvoření -spolupráce s CVČ ASTRA (prosinec) 

• Malování s panem malířem Dudkem (leden) 

• Pohádkové lázně se solnou jeskyní (únor) 

• Ponožková výzva (Downův syndrom) 
 

8.3 Mateřská škola 

Pestré a smysluplné aktivity mateřské školy jsou pečlivě vyhodnocovány a zpracovány ve 
Školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) pod názvem Na valašské 
dědině. Hlavní koncepční záměry jsou: 

• vytváření podmínek pro zdravé prostředí, pro pohodu tělesnou, duševní a sociální, 
• spolupráce mateřské školy s rodinou založena na vzájemné úctě, otevřenosti 

a toleranci, 
• mateřská škola jako součást obce, 
• součinnost se ZŠ (plynulý přechod dětí do ZŠ, optimální připravenost dětí na vstup 

do ZŠ). 

V tabulce níže jsou přehledně zpracovány akce mateřské školy. 

Mateřská škola -  typ akce Poznámka  

Výukové kurzy 

Výuka plavání předškolní děti z MŠ 

Lyžařský kurz na Bílé děti a učitelky ze všech tříd + žáci místní ZŠ 

Školní výlety 

Letní park Bílá děti a učitelky všech tříd 

Záchranná stanice Bartošovice předškoláci, pedagogové 

Technické muzeum Tatra Kopřivnice děti ze tříd Sluníčko a Javorníčci, pedagogové 

Skanzen Rožnov p.R –Vánoce na Valašské dědině předškoláci ze všech tříd 

Výlet na hrad Starý Jičín předškoláci ze všech tříd a pedagogové 

Dětská vystoupení  
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Mikulášská nadílka Valaši a KDU ČSL folk. taneční sboreček Trojanovjánek 

Přehlídka tanečních sborečků folk. taneční sboreček Trojanovjánek 

Oslava 90.let místní ZŠ v hotelu Beskyd folk. taneční sboreček Trojanovjánek 

Kácení máje Karlovice,  folkl. taneční sboreček Trojanovjánek 

Kácení maje Trojanovice p.J. folkl. taneční sboreček Trojanovjánek 

Koncerty, divadla, muzea, knihovna, edukační programy 

Vystoupení dětského ilustrátora A. Dudka v MŠ děti a pedagogové ze všech tříd 

Muzeum Frenštát – Kdo bydlí na poli děti a pedagogové ze třídy Košíček, Sluníčko 

Hudební pořad v kině ve Frenštátě – Kamarádi v 

Betlémě 

děti a pedagogové ze všech tříd 

Divadlo v MŠ – Kašpárek a ježibaba děti a pedagogové ze všech tříd 

Edukační program v MŠ – Buďme kamarádi děti a pedagogové ze všech tříd 

Edukační program v MŠ Les a kdo v něm žije děti a pedagogové z třídy Sluníčko, Beruška 

Karneval v MŠ děti a pedagogové ze všech tříd 

Hudební program v kině ve Frenštátě – M. Dolinová 

Sněhánky 

děti a pedagogové ze všech tříd 

Muzeum Frenštát – program Nesemy Mařenu děti a pedagogové ze všech tříd 

Hudební program v kině ve Frenštátě p.R . Jaro s 

Kamarády 

děti a pedagogové ze všech tříd 

Divadlo v MŠ O Dášeňce děti a pedagogové ze všech tříd 

Koncert v ZUŠ Frenštát  předškolní děti a pedagog 

Den s policisty děti a pedagogové ze všech tříd 

Divadlo v MŠ Kouzelný kolotoč pohádek děti a pedagogové ze všech tříd 

Muzikál  v kině ve Frenštátě p.R. Sněhurka děti a pedagogové ze všech tříd 

Spaní v MŠ přes noc předškolní děti a pedagogové 

Akce s rodiči 

Třídní schůzky s rodiči zákonní zástupci dětí, pedagogové 

Beseda s dětskou lékařkou MUDr.Lušňákovou zákonní zástupci dětí, pedagogové 

Podzimní dílna děti a rodiče 

Beseda s psychologem Mgr. J.Haldou zákonní zástupci dětí, pedagogové 

Den otevřených dveří veřejnost + rodiče dětí 

Lampionový průvod děti a rodiče 

Schůzka s učitelkou 1.třídy ZŠ zákonní zástupci předškolních dětí, pedagogové 

Mikulášská nadílka zákonní zástupci, děti, pedagogové 

Hrajeme si s tátou otcové dětí, pedagogové 

Schůzka s uč. 1.třídy rodiče předškolních dětí 

Rodiče a prarodiče čtou dětem zákonní zástupci předškolních dětí, 

Jarní besídka zákonní zástupci, děti, pedagogové 

Den dětí s firmou Aquazoorbing zákonní zástupci, děti, pedagogové 
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Zahradní slavnost zákonní zástupci, děti, pedagogové 

 
 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou státní inspekci 
 
Ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena hloubková inspekce ČŠI. 
 
Ve dnech 12.11. – 23. 11. 2018 proběhlo v rámci výběrového zjišťování výsledků elektronické 
testování žáků 4. tříd z anglického jazyka. Součástí testování byly také elektronické   
dotazníkové formuláře sebehodnocení žáků. Takto získané informace využívá ČŠI jako 
kontextová data pro hledání obecnějších souvislostí s výsledky dosahovanými žáky. 
 
25. a 26. 3 2019 navštívil základní školu inspektor ČŠI za účelem tematické kontroly zaměřené 
na obecné zjišťování rozvoje gramotnosti anglického jazyka (AJ), podmínky pro výuku AJ, výběr 
didaktických materiálů, vybavení IT technikou a jejich využití přímo ve výuce. Předmětem 
kontroly bylo také zjišťování úrovně individualizace při výuce AJ žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.  Součástí této kontroly byly také elektronické 
dotazníky pro učitele AJ ve škole. 
 

10.   Základní údaje o hospodaření školy 
 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018 jsou sestaveny podle Zprávy o hospodaření  
školy za kalendářní rok 2018. 

                                               Hlavní činnost Doplňková činnost         Celkem 

Tř. 6 – výnosy 19 069 286,38 300 389,-  19 696 675,38 

Tř. 5 – náklady 19 052 043,51 298 479,-  19 350 522,51 

Výsledek hospodaření 17 242,87 1 910,-  19 152,87 

 

Výnosy z hlavní činnosti byly tvořeny: 

Výnosy z prodeje služeb 1 409 951,- 
Čerpání fondů 94 559,- 
Ostatní výnosy z činnosti 14 701,- 

Ostatní finanční výnosy 930,18 

Příspěvek od zřizovatele 3 608 800,20 

Příspěvek z MSK 13 940 345,- 

 

Výnosy z doplňkové činnosti byly tvořeny: 

Výnosy z prodeje služeb 176 714,- 

Výnosy z pronájmů 123 675,- 

 

Náklady z hlavní činnosti: 
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Spotřeba materiálu 1 946 658,25 

Spotřeba energie 432 459,81 

Opravy a udržování 1 313 778,31 

Cestovné 20 519,- 

Ostatní služby 443 908,34 

Mzdové náklady 10 155 303,- 

Zákonné sociální pojištění 3 424 688,- 

Jiné sociální pojištění 43 248,- 

Zákonné sociální náklady 200 438,- 

Odpisy 601 766,20 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 426 895,60 

Ostatní náklady z činnosti 42 381,- 

        

Náklady z doplňkové činnosti: 

Spotřeba materiálu 90 404,- 

Spotřeba energie 38 975,- 

Ostatní služby 4 590,- 

Mzdové náklady 115 986,- 

Zákonné sociální pojištění 44 863,- 

Zákonné sociální náklady 3 661,- 

 

11.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
Rozvojový program MŠMT – podpora plavání 
MŠMT poskytlo na žádost školy dotaci na rozvojový program Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 
2019 (IV. etapa). Jedná se o finanční pomoc za účelem úhrady dopravy žáků na plavecký výcvik. 
Dotace byla poskytnuta ve výši 11 655 Kč, výše dotace na 1 km činila 37 Kč. Skutečné náklady 
na dopravu byly při konečném vyúčtování vyčísleny na 17 313 Kč. Rozdíl ve výši 5 658 Kč 
uhradila škola, nepožadovala úhradu po rodičích žáků. 
 
Operační program VVV – Šablony II 
Škola reagovala na výzvu MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování 
(Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) a získala dotaci MŠMT ve výši 1 391 768,-Kč. 
Název projektu: Šablony II – Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ 
Trojanovice. Projekt bude probíhat v období od 1. 2. 2019 do 31.1. 2021. Projekt je zaměřen 
na profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, projektové dny ve škole i mimo školu, 
komunitně osvětová setkávání, klub zábavné logiky a deskových her a čtenářský klub. Ve 
sledovaném školním roce 2018/2019 škola z tohoto programu uskutečnila tyto akce: 
 
Základní škola: 
 

• 2 projektové dny v ZŠ (Zdravé zoubky pro 1. třídy) 
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• 4 projektové dny mimo ZŠ (2x Záchranná stanice Bartošovice, 1x exkurze Marlenka 
International Frýdek – Místek, 1x exkurze ASOMPO, a.s – skládka Životice u NJ) 

• 1 komunitně osvětové setkání (Oslava 90. výročí školy – prohlídka školy) 

• Nákup 20 NTB pro rozvoj ICT ve výuce (pro žáky) 

• Zaškolení pedagogických pracovníků v oblasti využití ICT ve výuce 
 
Školní družina: 

• 2 školení vychovatelek (Psychomotorické a pohybové hry) 
 
Mateřská škola: 

• Zaškolení pedagogických pracovníků v oblasti využití ICT ve výuce 

• Nákup 10 tabletů pro děti MŠ – využití ICT v předškolním vzdělávání 

• 13 projektových dnů v MŠ (1x prevence – dopravní výchova s policistou, 3 x Než přiletí 
zvony z Říma, 1 x Kdo bydlí v lese, 4 x Den s knihou, 4 x Odpoledne s tátou 

• 8 projektových dnů mimo ZŠ (1 x Hledání hradního pokladů – Starý Jičín, 4 x Indiánský 
den – Bílá, 2 x Technické muzeum Tatra – Kopřivnice, 1 x Záchranná stanice 
Bartošovice) 
 

 

12.  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Jedna zaměstnankyně dokončuje studium speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě.  
V následujícím roce jedna zaměstnankyně zahájí specializační studium pro ředitele škol a 
školských zařízení, rovněž na ostravské univerzitě.  

 
13.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 
 
Škola je zapojena do projektu MŠMT na podporu zdraví Ovoce do škol, Mléko do škol. 

 
14.  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
Spolupracujeme se školami v našem okolí, především pak s těmi, na které přecházejí naši žáci 
na druhý stupeň: ZŠ Tyršova, ZŠ Záhuní a gymnázium. Spolek Klub rodičů při naší základní škole 
každoročně organizuje pro děti mikulášskou nadílku a Den dětí. Pro rodiče a veřejnost pořádá 
společenský večírek. Přispívá na dopravu na kulturní vystoupení, sportovní klání, dále na 
fotografování žáků, na nákup drobných dárku do školních soutěží apod. Škola dlouhodobě 
spolupracuje také s těmito partnery ve Frenštátě pod Radhoštěm: Muzeum, Centrum volného 
času ASTRA, Základní umělecká škola, Městské kulturní středisko. 
 
Na škole nepůsobí odborová organizace. Jako příspěvková organizace škola hospodaří 
s Fondem kulturních a sociálních potřeb (FKSP), jehož základní legislativní rámec je dán 
vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů. Vnitřní směrnice školy  
definuje účel čerpání fondu: příspěvky na provoz zařízení sloužících kulturnímu a sociálnímu 
rozvoji zaměstnanců, příspěvek na závodní stravování, příspěvek na kulturu, vzdělávání, 
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tělovýchovu a sport, poskytnutí darů. Ve školním roce 2018/2019 byl fond čerpán na závodní 
stravování, na kulturní akce podle zájmů zaměstnanců (v říjnu koncert 4TET, v prosinci vánoční 
posezení v hotelu Bartoš, v březnu koncert Davida Kollera – Acoustic Tour, v dubnu koncert 
skupiny Olympic). Každý zaměstnanec převzal dárkovou univerzální poukázku Sodexo 
(kosmetika, zdraví, volný čas, jídlo apod.). Jedné zaměstnankyni byl poskytnut dar u příležitosti 
odchodu do penze. 
 

15. Shrnutí záměrů školy: 
 
Rekonstrukce počítačové sítě v budově MŠ Lomná 
V budově MŠ Lomná byla realizována rekonstrukce počítačové sítě. Původní síť byla tvořena 
kombinací HomePlug Powerline adaptéry + WiFi. Docházelo k častým výpadkům a síť 
nesplňovala požadavky na rychlost a bezpečnost. Bylo tedy přikročeno k natažení UTP 5e 
kabeláže do jednotlivých oddělení a kanceláří MŠ. Síť byla vybavena routrem s firewallem, 
společně s managovatelným gigabitovým switchem. Pro bezdrátové klienty je síť vybavena 
kvalitními přístupovými WiFi body. Rekonstrukce byla žádoucí také z důvodu plánované 
realizace OP VVV Šablony II od února 2019 – využití ICT ve výuce a elektronického odhlašování 
obědů. 
 
Vybudování odborné učebny IT a kmenové třídy 
Během hlavních prázdnin školního roku 2018/2019 zřizovatel zajistil vybudování kmenové 
učebny v prvním patře budovy B a studovna se upravila na kancelář paní účetní.  
Dále zřizovatel zabezpečil zřízení odborné učebny IT v suterénu školy. 
 
Položení dlažby 
Položení dlažby spojovací chodby a schodiště v prvním patře bylo podle časového plánu 
provedeno ve stanoveném termínu 8. – 18. 7. 2019. Materiál byl zajištěn již v předchozím 
rozpočtovém období 2018. 
 
Hřiště 
Na základě vyhodnocení stavu povrchu víceúčelového hřiště jsme přistoupili ke komplexní 
hloubkové regeneraci plochy hřiště a rozběhu pro skok daleký (odstranění mechů, pylů, spadu, 
výměnu křem. vsypu, strojní a chemické ošetření, zapravení nového vnitřního vsypu do 
struktury umělého trávníku). Realizováno 6. – 7. 8. 2019. 
(rozpočet 80 000 Kč včetně DPH) 
 
Klimatizace učeben a prostoru MŠ v objektu ZŠ 
Vzhledem k rozsahu prací, a zároveň s přihlédnutím k rozsáhlým stavebním úpravám v hlavní 
budově školy, se podle projektové nabídky přistoupilo k časovému posunu realizace 
vzduchotechniky v učebnách a prostoru MŠ v objektu ZŠ na období září/říjen 2019. 
(rozpočet 250 000 Kč) 
 
Další zajištění provozu školy 
Škola zakoupila nábytek do nově zřízené kanceláře zástupkyně ředitelky v prvním patře 
budovy A, dále také chybějící školní lavice, židle a katedru do nově vybudované kmenové třídy. 
Vybavila třídy a chodby magnetickými popisovacími nástěnkami a výtvarnými sítěmi. Podle 
potřeb jednotlivých předmětových sbírek (český jazyk, prvouka, matematika) se dokoupil 
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nástěnný výukový a didaktický materiál. Během hlavních prázdnin byly vymalovány dvě třídy, 
spojovací chodba a hodně znečištěné části zdi ve škole. Z hygienického a bezpečnostního 
hlediska bylo nezbytné nanést smyvatelné nátěry kolem umyvadel ve třech učebnách a opravit 
zničené lišty na žákovských lavicích. V rámci údržby byla zajištěna montáž nových žaluzií a 
oprava žaluzií poškozených. 
 
Výroční zpráva byla zpracována na základě vlastního hodnocení školy. V oblasti materiálně 
technického zabezpečení zůstávají pro nadcházející střednědobý plán tyto priority: 
 

• kanalizace – renovace odpadů pod šatnami školy, 

• také v příštím školním roce evidujeme velký počet uchazečů do 1. tříd (dvě první třídy), 
schůdným řešením by mohlo být využití stávající jazykové učebny v přístavbě 
tělocvičny (vhodná elektroinstalace, PC umístit na učitelský stůl, změnit směr otvírání 
dveří nebo nahradit dveřmi shrnovacími, 

• rekonstrukce kuchyně (projekt na stavební úpravy – rozšíření kuchyně, nové vybavení 
školní kuchyně kuchyňskými spotřebiči), 

• možnost využití bytového prostoru pro činnost školy nebo zbourání příčky mezi 
stávající sborovnou a šatnou pro učitele (větší sborovna, zázemí pracovníků, úložné 
prostory pro didaktický materiál a pomůcky pro školní družinu, tiskárny apod.),  

• rozšíření školní jídelny v budově ZŠ. 
 
 
V oblasti propojení života školy s veřejností bychom chtěli: 

• zrealizovat komunitně osvětová setkávání,  

• navázat na osvědčené akce (Martinský trh, sportovní aktivity, rozsvícení vánočního 
stromku, účast dětí na kulturních vystoupeních obce – vítání občánků, setkání 
s jubilanty). 

 
V oblasti výchovně vzdělávací se zaměříme: 

• na zlepšení konzultačních podmínek pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy 
(sloučením funkce zástupce ředitelky a výchovné poradkyně), 

• evaluaci klimatu školy – spokojenost a zaměření učitelů, spokojenost a nároky 
zákonných zástupců, spokojenost žáků; výsledky zahrnout do úprav koncepce školy, 

• hodnocení výsledků čtenářské a matematické gramotnosti žáků, 

• na realizaci smysluplných projektových dnů ve škole i mimo školu v rámci OP VVV 
Šablony II. 

 
V Trojanovicích dne 27. 8. 2019 
 
Pedagogická rada projednala 28. 8. 2019 

Školská rada projednala a schválila  9. 9. 2019 



Stránka 25 z 25 
 

 

 

   U příležitosti 90. výročí založení školy na Lomné nakreslila žákyně IV. třídy Markéta Geryková. 
 


