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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 převáží do výdejen školní jídelny zvlášť pro jednu třídu mateřské školy (Košíček), 
zvlášť pro žáky základní školy č. p. 362 a do výdejny mateřské školy pod Javorníkem, č.p. 343. 
 
Od 1. 9. 2019 předškolní vzdělávání pokračovalo ve čtyřech třídách, žákům v základní škole 
bylo umožněno realizovat výuku v osmi kmenových třídách díky nově vytvořené kmenové 
učebně v prvním patře budovy ZŠ. Kvalitu výuku posílila také nově vybudovaná moderní 
počítačová učebna s 24 osobními počítači v suterénu školy. 
 
Provoz školní družiny probíhal beze změn (kapacita 75 žáků) ve třech odděleních. Protože škola 
nedisponuje prostorovými podmínkami pro samostatné herny, činnost školní družiny 
probíhala přímo v kmenových třídách I.A, I.B a IV. B. Tato skutečnost má stále vliv na vyšší 
organizační nároky z hlediska zajištění vhodných úložných prostor pro didaktický materiál 
k výuce, úložných systémů pro pomůcky školní družiny, a také na pracovní zázemí 
zaměstnanců. Tento problém se podařil částečně vyřešit vestavnými skříněmi v mezipatře 
schodiště a pod schodištěm směřujícím do suterénu. Tyto skříně slouží jako sklad čisticích a 
hygienických prostředků, ze stávajícího skladu vznikla malá šatna pro zaměstnance.  
 
Průběh období druhého pololetí probíhajícího školního roku 2019/2020 byl nečekaně ovlivněn 
mimořádnými opatřeními v souvislosti s onemocněním COVID-19. Výuka v základních školách 
probíhala v náročném režimu „na dálku“ od 11. 3. do 22.5. 2020. Od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 
mohla výuka přímo ve školách probíhat pouze v omezeném systému. Třídy MŠ byly v naší škole 
uzavřeny od 17. 3. 2020 do 10. 5. 2020. Děti, žáci, rodiče, učitelé a provozní zaměstnanci školy 
prošli složitou pracovní a životní zkouškou. 
 
Zápis žáků do 1. třídy probíhal pouze elektronickou formou bez osobní přítomnosti uchazečů, 
zápis dětí k předškolnímu vzdělávání postupoval také v upraveném bezpečnostním režimu. 
Provozní zaměstnanci se v tomto období zaměřili na přesun plánovaných úklidových prací 
většího rozsahu při stavebních úpravách, kterými se reagovalo v součinnosti s obcí na výsledek 
zápisu do 1. tříd.  Jazyková učebna v přístavbě tělocvičny byla zrekonstruována během dubna 
a května místo v červenci a v srpnu (úprava příčky, vložení posuvných dveří, elektroinstalační 
práce, instalace tabule, výmalba).  
 
Během hlavních prázdnin školního roku 2019/2020 se zdárně podařilo zbouráním příčky 
zvětšit sborovnu. Mezi investiční priority nadále patří vybudování větší jídelny v základní škole, 
stejnou pozornost si žádá také úprava školní vývařovny v budově mateřské škole na Lomné. 
V květnu 2020 po vydatných deštích bylo nezbytné opravit zatékající střechu MŠ na Lomné. 
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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 

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. Z hlediska 
organizačního se jedná o základní školu neúplnou, tzn. s pěti postupnými 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 

mailto:reditel@zstrojanovice.cz
mailto:silvie.balcarkov@mstrojanovice.cz
mailto:jidelna@mstrojanovice.cz
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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 2019/2020 měla základní škola 8 tříd, do kterých docházelo celkem 151 žáků:  
 

třída počet žáků třídní učitelka 

I. A   16  Mgr. Lenka Mužíková 

I. B 17  Mgr. Pavla Mynářová 

II. A 18  Mgr. Hana Trubačová 

II. B 17  Mgr. Hana Pražáková 

III. 24  Mgr. Nikola Reková 

IV. A 17  Mgr. Svatava Hanzlová 

IV. B 15 Mgr. Vendula Matúšová 

V. 27 Mgr. Gabriela Hellebrandová 

Průměrný počet žáků na třídu je 18,9 

 
Počty žáků od roku 2017:  
 

Školní rok 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Počet žáků 142 143 151 

Počet tříd 8 7 8 

Počet žáků na třídu 17,7 20,42 18,9 

 
Škola má tři oddělení školní družiny pro 75 dětí (1. oddělení ŠD – Kateřina Hrnčířová, 2. 
oddělení ŠD – Bc. Jana Tataláková, 3. oddělení ŠD – Mgr. Eva Dobiášová, od února 2020 Dita 
Kučerová). 
 
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 (od června 2020 
Mgr. Lucie Moravcová) 

• MŠ Trojanovice 345 – Silvie Balcárková, Bc. Hana Rygolová, Gabriela Golasová,  
                      Bc. Hana Strnadlová (od června 2020 Mgr. Klára Vaňková) 

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

Statistika k 30. 9. 2019 

součást školy počet tříd/oddělení počet žáků/dětí naplněnost 

ZŠ 8 151 18,88 

MŠ 4 97 24,25 

ŠD 3 75 25 
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1.3 Materiálně technické vybavení školy 

 
Během hlavních prázdnin 2019 bylo ve spolupráci se zřizovatelem školy úspěšně realizováno 
rozsáhlé vybudování moderní počítačové učebny v prostoru suterénu vedle kotelny základní 
školy (spojení části nevyužitého prostoru a místnosti dílny školníka zbouráním a posunutím 
zdi). Vznikla tak vyhovující učebna pro výuku předmětu informatiky a rozvoj ICT dovedností 
pro 24 žáků.  
Zároveň vznikl optimální prostor pro chybějící spisovnu školy, dílna pro pana školníka se 
přestavbou částečně zmenšila, vytvořilo se však sociální zázemí podle hygienických norem  
a pravidel BOZP (WC). 
Současně zřizovatel podpořil požadavek ředitelky školy na vytvoření nové kmenové učebny 
(zájem uchazečů při zápisu žáků do 1 třídy byl 40). Stavebními úpravami dochází ke zkvalitnění 
výuky žáků. Nadále škola musí hledat optimální řešení pro úložné prostory nejen didaktického 
materiálu, učebnic, knih, ale také pro bezpečné uložení zásob čisticích a úklidových 
prostředků. Částečně se tento problém ošetřil vestavnými skříněmi v mezipatře schodiště do 
suterénu a pod schodištěm směrem k počítačové učebně.  
 
Uzavření školy z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví od 11. 3. do 25. 5. 
2020 mělo vliv také na časový harmonogram rozpočtem plánovaných prací. Podle skutečně 
zapsaných žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 k 9. 4. 2020, kterých bylo po odečtení 
odročených uchazečů 32, škola zahájila v dubnu 2020 plánované úpravy pro zajištění dvou 
prvních tříd v přístavbě tělocvičny (elektroinstalační práce – nové osvětlení, úprava příčky pro 
správné umístění školní tabule, posuvných dveří, výmalba, konektivita, REC, vybavení třídy 
učitelskou katedrou). V průběhu měsíce dubna a května 2020 došlo také k obnově 
elektronického zabezpečovacího systému. Nevyhovující zastaralá řídící zabezpečovací 
ústředna měla být podle plánu opravena také během letních prázdnin. 
 
V dubnu 2020 se dále podařila v omezeném provozu školní kuchyně v budově mateřské školy 
č.p. 345 plánovaná montáž nového konvektomatu včetně nutných úprav odpadu k zapojení 
konvektomatu. V květnu 2020 po silných deštích bylo nutné zahájit opravu zatékající střechy 
v budově MŠ Lomná 345, která byla plánovaná na dobu letního uzavření škol. 
 
Pracovní podmínky pro pedagogické pracovníky základní školy byly vylepšeny zvětšením 
sborovny. Tato přestavba proběhla během letních prázdnin 2020 v tomto rozsahu: zbourání 
příčky mezi stávající prostorově nevyhovující sborovnou a nefunkčním prostorem, 
elektroinstalační práce, přemístění radiátoru, zednické práce spojené s řezem panelu pro 
vsazení okna, položení podlahové krytiny. 
Dále se v suterénu se postavením příčky vytvořil úložný prostor pro technický materiál. Tato 
zeď zároveň snižuje šíření prachu štěpky z kotelny do míst pobytu žáků a zaměstnanců školy. 
Nechyběly povinné výmalby vybraných učeben a částí chodeb. 
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Přehled o vybavení školy materiálně technickými pomůckami nabízí tato tabulka: 
 

Materiálně technické vybavení školy 

8 kmenových tříd ve třech z nich probíhá činnost školní družiny 
od 11:40 h, 
Vzhledem k počtu přijatých uchazečů do 
1.tříd (32 ke dne 9. 4. 2020) se přistoupilo 
k úpravě učebny v přístavbě tělocvičny již 
v dubnu a květnu 2020  

1 počítačová učebna moderní, funkčně vybavena 24 žákovských 
počítačů a 1 PC učitelský 

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. 
 

vybavení učeben audiovizuální výpočetní a 
kancelářskou technikou 

Všechny učebny (9, z toho 8 kmenových tříd 
a 1 počítačová 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 PC ve sborovně; ve sborovně 1 sdílená 
tiskárna Konica BIZHUB C227 pro všechny 
zaměstnance (od září 2020).  
 

 

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

Školská rada se v průběhu školního roku sešla dvakrát (9. 9. 2020 a 10. 6. 2019). S ohledem na 
mimořádná opatřením vlády se setkání 16. 3. 2020 neuskutečnilo. Po tříletém období byly 
volby do školské rady naplánovány na 22. 4. 2020. Z důvodu epidemiologické situace se 
v daném termínu neuskutečnily. Kandidátní listina členů zůstala připravena na náhradní 
termín voleb 22. 9. 2020. 

2. Přehled oboru vzdělání a vzdělávací programy 

V průběhu školního roku 2019/2020 měli žáci prostřednictvím vhodných výukových programů 
na počítačích v nové PC učebně a NTB plněním OP VVV Šablony II možnost využívat ICT výuku 
ve všech předmětech. Nejen aktuálně dobrá vybavenost ICT techniky ve škole, ale také 
zkušenosti s výukou „na dálku“ vedli k rozhodnutí školy upravit pro školní rok 2020/2021 
učební plán ve smyslu rozšíření výuky českého jazyka ve 3. třídě o jednu hodinu náhradou za 
hodinu výpočetní techniky. Tento předmět by se vyučoval pouze v 5. třídě. Rozsah kompetencí 
a dovedností zůstane zachován. Výuka počítačové gramotnosti se částečně přesune do 
ostatních vyučovacích předmětu (práce s tablety, prezentace). Z praktických důvodů se výuka 
jedné hodiny výtvarné výchovy přesune z 5. třídy do 3. třídy. V žádné třídě týdenní počet 
vyučovacích hodin nepřesáhne 25. Tuto změnu zároveň ovlivnila praxe se zajišťováním 
plynulého provozu stravování v souladu se zvýšenými hygienickými pravidly a dostupnost 
dopravy pro dojíždějící žáky z části Bystré. Školská rada projednala a vzala změny učebního 
plánu na vědomí dne 10. 6. 2020.  

Koncepce školního vzdělávacího programu byla doplňována operativně v souvislosti na 
realizaci distančního vzdělávání. Důležitými záměry bylo minimalizovat dopady nejen z období 
úplného uzavření škol, ale také výukové a organizační po znovuotevření škol v omezeném 
režimu. Cílem dopolední části bylo zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola plnila v rámci 
vzdělávání na dálku. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době nebyl primárně sběr podkladů 
pro hodnocení na vysvědčení. Informace o hodnocení žáků za 2. pololetí 2019/2020 v kapitole 

5 – Údaje o výsledcích vzdělávání žáků. 
 

25. 5. 2020 začala prezenční výuka pro zájemce z řad žáků 1. – 5. ročníku, kteří byli rozděleni 
do osmi skupin podle personálních, organizačních a prostorových možností základní školy. 
Z celkového počtu žáků 151 se prezenčně vzdělává 93 žáků ve dvou základních blocích od 8:00 
do 13:00 a od 8:00 do 16:00 hodin. Žákům, kteří byli nadále vzdělávání na dálku, byla zasílána 
příprava v odpoledních hodinách denně od pondělí do pátku s účinností od 25. 5. 2020 do 25. 
6. 2020. Pro zájemce v režimu prezenčního vyučování byl zajištěn teplý oběd bez polévky tak, 
aby se žáci v upraveném režimu ve školní jídelně po daných skupinách vystřídali od 11:00 h do 
13:00 hodin. Dvěma skupinám byl oběd „převážen“ přímo do třídy. 
 

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. 
 



Stránka 10 z 27 
 

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).  

Po znovuotevření základních škol 25. 5. 2020, kdy se stále přibližně třetina žáků naší školy 
vzdělávala distančním způsobem, se učitelé vedle náročné smíšené výuky věnovali 
vyhodnocování případných změn vzdělávacích plánů a obsahů. Tyto změny se nemusely 
provést ihned ve formě úpravy ŠVP. Interní změny se zaznamenávaly do tematických tabulek 
pro daný předmět a ročník. (Čj, M, Aj, Vl, Př).  Učivo mohlo být realizováno v plné šíři, 
v redukované podobě (tzn. co z daného obsahu by žáci měli zvládat), učivo bylo možné 
přesunout do dalšího školního roku nebo bylo zcela vypuštěno.  



Stránka 11 z 27 
 

2.3 Učební plány ve školním roce 2019/2020 

Učební plán školního vzdělávacího programu školy klade důraz na rozvoj jazykové a 
matematické gramotnosti. Anglický jazyk je vyučován od prvního ročníku. Ve školním roce 
2019/2020 byla do dvou skupin dělena výuka v předmětech Informatika a Anglický jazyk ve III. 
a V. třídě dělen předmět AJ. První tabulka představuje základní učební plán. Druhá tabulka 
vyjadřuje učební plán podle skutečného počtu tříd a dělení hodin na dvě skupin.  

Učební plán 2019/2020                                                                                                           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 2019/2020 - 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.A 22  9 1 5 2 - - - 1 1 1 2 

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

III. 24 + 4 8 3+3 5 2 - - 1+1 1 1 1 2 

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

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

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

Celkem  194 65 22 38 10 6 6   4 8 11 8 16 

 

2.4 Přehled zájmových útvarů 

Žákům je umožněno podle svých zájmů a schopností využívat volný čas. Škola se podílí na 
organizaci a vhodném výběru kroužků a zájmových útvarů podle vzdělávacích potřeb, 
bezpečnostních a provozních možností školy. Po znovuotevření základních škol 25.5.2020 
nebylo umožněno realizovat zájmové kroužky, provoz školní družiny byl omezen v souladu 
s manuály MŠMT a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. 

název zájmového útvaru Poznámky (plně funkční do 10.3.2020) 

Šachový kroužek extérní, dvě skupiny (začátečníci, pokročilí) 

Tvořivá dílna školní (spolupráce s rodiči) 

Vědecký a kutilský kroužek extérní 

Jóga školní 

Miniházená zajišťuje CVČ ASTRA 
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Vlastivědný školní (spolupráce s obcí) 

Badminton zajišťuje CVČ ASTRA 

Sportovní kroužek školní (z toho během zimní sezony běžecký oddíl) 

Sboreček školní 

Klub zábavné logiky a deskových her školní (projekt Šablony II – OP VVV pokračování 2020/2021 

Čtenářský klub školní (projekt Šablony II – OP VVV pokračování 2020/2021 

Hravá angličtina s konverzací extérní 

Tanec pro radost zajišťuje CVČ ASTRA 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy (ke dni 31. 8. 2020) 

Celkový počet zaměstnanců školy je 35, z toho je 8 pedagogických pracovníků (učitelek) 
v mateřské škole. V základní škole se na vzdělávání podílí 14 pedagogických pracovníků, z toho 
9 třídních učitelek, 3 vychovatelky školní družiny, 1 zástupkyně ředitelky 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 4 pracovnice 
(účetní, domovnice tělocvičny, domovnice školy a uklízečka). O údržbu všech tříd budov ZŠ a 
MŠ se stará 1 domovník/ topič v součinnosti s TP obce Trojanovice. 

Pracovníci školy: 

 pedagogičtí pracovníci Zaměstnanci provozu celkem 

ZŠ MŠ ŠD ZŠ MŠ ŠJ 

zaměstnanci  11 8 3 5 3 5 35 

přepočtený 
stav 

11,14 7,69 2,04 4,42 3 5 33,29 

Ve školním roce 2019/2020 byli ve stavu nemocných celkem 4 zaměstnanci, z toho 2 provozní 
zaměstnanci a 2 pracovníci pedagogičtí. Nemocnost zmíněných zaměstnanců trvala celkem 
428 kalendářních dnů, z toho 302 pracovních dnů. Nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz. Na 
mateřskou dovolenou nastoupila jedna paní učitelka MŠ. Mateřskou dovolenou nadále čerpají 
dvě paní učitelky ZŠ a jedna paní kuchařka. 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 
V zařízení mateřské a základní škole působilo celkem 19 pedagogů a jejich kvalifikovanost byla 
89 % (dvě pracovnice studují a ukončují vzdělání v souladu se zákonem o pedagogických 
pracovnících č. 563/2004 Sb.). 
 
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 0 - 

ZŠ 4 1 4 2 - 

ŠD - 2 - - 1 
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Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (MŠ + ZŠ) 

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 4 0 7 0 9 0 1 0 1 0 22 

 

4. Zápis k povinné školní docházce, do MŠ, přijímací řízení 
 

4.1. Zápis dětí do 1.třídy ZŠ a do MŠ pro školní rok 2020/2021 

 
Původně byl zápis dětí do 1. třídy plánován na sobotu 4. dubna 2020 od 8:00 do 12:00 hodin 
v tradičním podobě tak, aby část administrativní nepřevažovala nad částí orientačního 
přezkušování dovedností a znalostí dětí. Vzhledem k mimořádným opatřením MŠMT nemohlo 
dojít k prezenční formě zápisu, byly realizovány elektronicky.  Celkem se k zápisu přihlásilo 40 
dětí, z toho ke dni 9. 4. 2020 zažádalo odklad povinné školní docházky 8 účastníků řízení.  
Správní řízení o přijetí/odkladu bylo částečně komplikováno uzavřením školských 
poradenských zařízení a ve dvou případech se zákonní zástupci z důvodu lepší dostupnosti 
rozhodli pro zápis v jiné základní škole. 1. září 2020 nakonec nastoupilo do prvního ročníku 29 
žáků – vytvořily se dvě první třídy po 15 a 14 žácích. 
 
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do všech tříd mateřské škole pro školní rok 2020/2021 
proběhl 2. května 2020 v omezeném režimu z důvodu Pandemie COVID-19. Žádosti byly škole 
předány ve většině případů poštou nebo elektronickým podáním, výjimečně individuálně. MŠ 
evidovala celkem 45 žádostí, z toho bylo 8 žadatelů s jiným trvalým pobytem než v obci 
Trojanovice. Při rozhodování o přijetí postupovala ředitelka školy podle platných kritérií. MŠ 
vyhověla celkem 38 žádostem. Odvolání nepodal žádný zákonný zástupce. Přijaty byly všechny 
děti s trvalým pobytem v obci Trojanovice. V měsíci červnu byla ještě přijato 1 dítě, 
předškolák, které se do obce v tomto měsíci přistěhovalo.  Celkem 4 zákonní zástupci dětí, 
které budou mít předškolní vzdělávání povinné, si zvolilo individuální formu vzdělávání v MŠ. 

 

Zápis 2020 (pro šk. 2020/2021) k 20.5.2020 Základní škola Mateřská škola 

Dětí u zápisu celkem (v řádném termínu) 40 45 

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1.třídy/ do MŠ 32 38 

Počet odvolání 0  0 

Žádostí o odklad povinné školní docházky (PŠD) 8  

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 8  

Rozhodnutí o nepřijetí (předčasné zaškolení) 1                7 

Přestup na jinou školu po zápisu 2  

 

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 27 žáků, z pátého ročníku odchází studovat na víceleté gymnázium 
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ve Frenštátě pod Radhoštěm 6 žáků, 21 žáků po prázdninách pokračuje ve vzdělávání 
v Základní škole a mateřské škole Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Jedním z důležitých kroků po neúplném návratu dětí do školy (25. 5. 2020) bylo zahájeno 
poznání dosažené úrovně znalostí a dovedností a případných mezer či nedostatků, a to 
především naukových předmětů. Smyslem této diagnostiky nebylo sesbírat podklady pro 
klasifikaci, ale pro individualizovanou práci se žáky. Časové možnosti třídních učitelů byly velmi 
omezeny pokračováním distanční výuky v odpoledních hodinách. Bylo zřejmé, že se učitelé a 
rodiče budou muset věnovat výzvám nejen po uvolnění karantény, ale také v začátku nového 
školního roku 2020/2021. Těmito výzvami jsou zejména individualizace učiva pro jednotlivé 
žáky, důraz na průběžné formativní hodnocení, snaha o zajištění úspěchu pro každého žáka, 
zvýšení podílu samostatné práce žáků a navázání intenzivní spolupráce s rodiči. 

 Při hodnocení žáků za 2. pololetí se vycházelo ze znění vyhlášky č. 211/2020 Sb., § 1, tzn.: 

• z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost 
řádně docházet do školy (do 10. 3. 2020), 

• podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro 
takové vzdělávání žák podmínky, 

• podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve 
škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy (od 25. 5. – 30. 6. 2020), 

• podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

5.1 Přehled o prospěchu 

 
Vzhledem k nestandardnímu průběhu výuky a hodnocení žáků v druhém pololetí je tabulka 
o celkovém prospěchu tříd částečně upravena. Položky „S vyznamenáním“, „Prospělo“, 
„Neprospělo“ vychází z dat za 1. pololetí 2020/2021. Pro srovnání byl přidán sloupec „Průměr 
prospěchu za 1. pololetí“. V případě dat o absenci žáků uvádíme v části 5.2 údaje za obě 
pololetí, přesto je nutné při vyhodnocování přihlédnout ke skutečnosti, že docházka žáků od 
11. 3. 2020 do 30. 6. 2020 nebyla evidována běžným způsobem (viz Tabulka: Docházka žáků). 
 
Tabulka: Přehled o celkovém prospěchu tříd 

třída počet 
žáků/hoši/dívky 

S vyzna-
menáním 

prospělo Nepro- 
spělo 

Průměr 
prospěchu za 
1. pol. 

Průměr 
prospěchu za 
2.pol. 

I.A 16/7/9 16 0 0 1,00 1,00 

I.B 17/6/11 17 0 0 1,00 1,00 

II.A 18/9/9 18 0 0 1,06 1,06 

II.B 17/11/6 17 0 0 1,04 1,00 

III. 24/17/7 24 0 0 1,08 1,05 

IV.A 17/9/8 12 5 0 1,39 1,28 

IV.B 15/7/8 13 3 0 1,44 1,18 

V. 27/19/8 14 13 0 1,42 1,23 

celkem 151 115 29 0 1,18 1,10 
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5.2 Přehled o chování 

 
Za první pololetí projednala dne 22. 1. 2020 pedagogická rada hodnocení chování třídních 
kolektivů a jednotlivců. Pochvala třídního učitele byla udělena 7 žákům za účast na kulturních 
vystoupeních ve spolupráci s obcí (vítání občánků, setkání s jubilanty). Napomenutí třídního 
učitele bylo uloženo ve dvou případech za opakované 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 (projednáno pedagogickou radou 16. 6. 2020). 

Pochvaly ředitelky školy byly uděleny za 2. pololetí 2019/2020 po projednání s pedagogickými 
pracovníky za reprezentaci školy v šachu těmto žákům: Jindřich Svoboda (V.tř.), David Juračák 
(V.tř.), Matěj Kotrba (V.tř.), Šimon Stejskal (V.tř.), Alžběta Svobodová (IV.A). 

 

5.3 Údaje o docházce žáků 

 
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. Jednomu žákovi byl ze zdravotních důvodů stanoven jiný 
způsob vzdělávání podle § 50, odst. 3 školského zákona 561/2004 Sb., v platném znění. Ve 
školním roce 2019/2020 nebyly zaznamenány neomluvené hodiny. Data jsou v souladu 
s uzávěrkami třídních učitelů. Ve druhém pololetí nebyla evidována absence žáků standardním 
způsobem, po znovuotevření škol se počet žáků prezenčního vyučování v omezeném režimu 
od 25. 5. 2020 do 30. 6.2020 pohyboval od 91 do 96 žáků ze 151.  
 
Tabulka: Docházka žáků 

Omluvená absence žáků 2019/2020 

Třída  Počet 
žáků 

1.pol. Průměr 
na žáka 

2.pol. Průměr na 
žáka 

Celkem šk. rok Průměr na 
žáka 

I.A  16 407 25,44 297 18,56 Tyto položky se k 30 6. 2020 
nevyhodnocují z důvodu 

nestandardního vedení docházky 
v souvislosti 

s mimořádnými opatřeními 
pandemie. 

I.B  17 359 21,12 217 12,76 

II.A 18 363 20,17 189 10,50 

II.B  17 448 26,35 376 22,12 

III. 24 752 31,33 386 16,8 

IV.A 17 559 32,88 176 10,35 

IV.B 15 310 20,67 289 19,27 

V. 27 1259 46,63 419 15,52 

Celkem  151 4457 28,07 2349 15,74 --- --- 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a výchovném poradenství 

 
Škola se zaměřuje 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 pedagogickými pracovníky základní a mateřské školy.  
 

6.1 Prevence sociálně patologických jevů 

 
Ve školním roce 2019/2020 se žáci 4. a 5. ročníku naší školy zúčastnili preventivních programů 
se zaměřením na prevenci užívání návykových látek a nebezpečí pohybu na sociálních sítích. 
Programy byly věnovány převážně konkrétním ukázkám situací, které žáky bezprostředně 
ohrožují. PhDr. Pavel Letý, okresní metodik prevence z PPP v Novém Jičíně, naše žáky seznámil 
se základní problematikou, vedl s nimi diskusi na dané téma, promítal jim videa s konkrétními 
příběhy. 
Ve 4. třídě se v prvním pololetí vyskytl problém v komunikaci dětí mezi sebou. Přizvali jsme po 
dohodě s třídní učitelkou Mgr. Svatavou Hanzlovou a školním metodikem prevence ke 
spolupráci opět pana Letého. V nejbližším možném termínu se s žáky sešel v naší škole. 
Z průběhu a vyjádření p. Letého vyplynulo, že se nejedná o projevy šikany mezi žáky. Pomoc 
odborníka byla proto zacílena na efektivní komunikaci mezi žáky a způsoby řešení konfliktních 
situací. 
V nižších ročnících se třídní učitelé věnovali v rámci hodin prvouky a českého jazyka 
preventivním aktivitám uvedeným v Preventivním programu. Nadále třídní učitelé soustavně 
spolupracovali s metodikem prevence a vycházeli vstříc preventivním aktivitám během výuky.  
Z důvodu uzavření škol ke dni 11. března (nebezpečí šíření COVID 19) se neuskutečnilo tradiční 
setkání školních metodiků prevence v PPP v Novém Jičíně. Byla zrušena i setkání ŠMP s Policií 
ČR a zástupci OSPODu v Novém Jičíně. 
 

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 30. 6. 2020 je na naší škole evidováno 17 žáků, kterým bylo vydáno školským poradenským 
zařízením Doporučení pro vzdělávání žáka se specifickými vzdělávacími potřebami. 
 
Dle klasifikace platné od 1. 9. 2016 evidujeme 14 žáků s 2. stupněm podpůrných opatření, 
z toho jsou 3 žáci s nadáním, dále 1 žák se 4. stupněm podpůrných opatření a dvěma žákům 
třetí stupeň podpůrných opatření. V rámci pedagogické podpory byly pro realizaci předmětu 
speciálně pedagogické péče celkem v rozsahu pěti vyučovacích hodin vytvořeny tři skupiny. 
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Výuku zabezpečovali tři speciální pedagogové. 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. 
 
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 11 žádostí. Na žádost několika zákonných zástupců škola rovněž vypracovala pro 
účely odborného vyšetření dítěte písemnou zprávu 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 2019/2020 bylo přihlédnuto k aktuálním potřebám, podmínkám a cílům školy, 
zájmům pedagogických zaměstnanců, a rozpočtu školy. 
 

Zaměření DVPP ve školním roce 2019/2020 zároveň navazovala na cíle 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. 

Škola druhým rokem pokračuje v 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. 
 
Do záměrů DVPP v jarních měsících 2. pololetí školního roku 2019/2020 zasáhly v souvislosti 
s karanténou (COVID-19) také změny v plánovaných vzdělávacích aktivitách pedagogických 
pracovníků. Nemohly se realizovat tradiční prezenční kurzy, mnoho aktuálních témat bylo 
řešeno webináři. Pedagogičtí pracovníci využívali nadále nabídek KVICu a rozšířených 
webinářů systémové podpory pro učitele a ředitele (SYPO) pod dikcí Národního 
pedagogického institutu České republiky. Témata byla zaměřena zejména na řešení výuky na 
dálku. 
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7.1   Realizované DVPP – základní škola a školní družina 

 
DVPP -    ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Datum Počet 
peda-
gogů 

Zaměření  

11. 9. 2019 1 MAP II - Vedení a řízení pracovních týmů, facilitační techniky  

27. 9. 2019 1 Jak připravit a vést obtížný rozhovor     2/II/6 d) osobnostně soc. rozvoj 

10. 10 + 24. 10. 
2019 

2 Základy kresby tužkou – s použitím metody kreslení pravou 
hemisférou - Tvořivá škola KVIC Ostrava 

5. 11. 2019 2 Vzdělávání v rámci MAP II. – Inkluze v praxi – ZŠ a MŠ Svatoplukova Olomouc 

13. 11. 2019 1 Koučovací přístup k žákům prvního stupně ZŠ KVIC NJ – 2/II/6 d) osobnostně 
soc. rozvoj 

18. 11. 2019 2 Předmět speciálně pedagogické péče jako podpůrné opatření pro žáky se 
SVP KVIC Nový Jičín 

19. 11. 2019 1 Hudební výchova na 1. stupni ZŠ – hravě (KVIC Nový Jičín) 

13. 1. 2020 1 Metodická poradna výchovných poradců (PPP – změny v legislativě) 

20. 1. 2020 1 Metodická poradna ZŘ – Mgr. Šostý (KVIC Nový Jičín) 

28. 1. 2020 1 Rozvíjíme emoční inteligenci (KVIC NJ – šablony II -2/II/6 d) osobnostně soc. 
rozvoj 

10. 2. 2020 1 Netradiční formy rozvoje matematiky a logického nadání KVIC NJ – F_N) 

2. 3. 2020 1 Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci a důsledky těchto chyb (NPIČR - 
Ostrava) 

9. 3. 2020 1 Metody a formy práce k rozvoji čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení 
(KVIC NJ) 

11. 3. 2020 1 Anglická gramatika (efektivně a snadno) - KVIC NJ 

11. 3. 2020  1 Formativní hodnocení a zpětná vazba (KVIC Nový Jičín) 

6. 4. 2020 1 Kyberšikana ve školství DVPP MŠMTPortus Prachatice 
14. 4. 2020 13 Otázky a odpovědi k ONLINE výuce (webinář KVIC Nový Jičín) – prostředí 

TEAMS office 365 

20. 4. 2020 1 Webinář KVIC NJ – Šablony III.  

21. 4. 2020 1 Webinář společnosti Společně k bezpečí ŠKOLNÍ KÁZEŇ A NEKÁZEŇ – 1. blok 
Já a moje třída – respekt a prostor (živý přenos, kulatý stůl, reflexe 1500,- 

22. 4. 2020 1 Webinář společnosti Společně k bezpečí ŠKOLNÍ KÁZEŇ A NEKÁZEŇ – 1. blok 
Já a moje třída (živý přenos, kulatý stůl, reflexe  

23. 4. 2020 1 DVPP - Školní poradenství (8 hodin) – Mgr. Michaela Veselá 

24. 4. 2020 2 
 

Metodická porada – kontrolní činnosti ZŠ, Ř, financování a rozpočet, 
webinář KVIC NJ – Mgr. Z. Šostý) 

28. 4. 2020 1 Webinář Rozvoj sluchové a zrakové percepce u dětí předškolního věku 
a žáků 1. stupně ZŠ  
 

29. 4. 2020 1 Medikace a zdravotnické úkony v resortu školství 
30. 4. 2020 1 Webinář Jak vhodně komunikovat se zákonnými zástupci žáků (V 

lavice 250,-Kč) 
4. 5. 2020 1 Webinář ADHD – neklidné dítě, kazuistiky, příklady z praxe, diskuze 

s lektorkou (V lavici) 
7. 5. 2020 1 Webinář Kreativní techniky aneb jak rozepsat žáky  
7. 5. 2020 1 Webinář Jak můžu podpořit rozvoj gramotností pomocí nástrojů prezentace 

(KVIC NJ – 0,-) 
4. 5. – 7. 5. 2020 1 AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník (Nová škola, s. r.o) 
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10. 5. 2020 1 Webinář Čtenářské dílny do výuky ČJ, zkušenosti a tipy (Životní vzdělávání, z.s)  

11. 5. 2020 1 Osvědčená cvičení tvůrčího psaní aneb Jak učit sloh bez nudy (Životní 

vzdělávání, z.s) 
13. 5. 2020 1 Prakticky? Fakticky pouze prakticky! (Životní vzdělávání)  

14. 5. 2020 1 Šablony II v krizi – jak to zvládneme? (webinář KVIC) 

14. 5. 2020  Regionální financování školství, změny vyhl.14/2005, a jiné. 

19. 5. 2020 1 Hodnocení nejen na dálku KVIC NJ  

20. 5. 2020 3 Oživení informací o GDPR pro ZŠ a MŠ  

22. 5. 2020 13 Komunikujte efektivně (Šablony II – os. rozvoj) 
10. – 13. 8. 2020     1 Tvořivá škola z.s.– činnostní učení Čj ve 2. a 3. ročníku 

 

7. 2 Realizované DVPP - mateřská škola 

 
DVPP - MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Datum Počet 
pedag. 

Zaměření 

16. 10. 2019 1 Stres a techniky zvládání zátěže (DVPP) 

2. 12. 2019 1 Koučovací přístup v předškolní výchově (DVPP - KVIC Nový Jičín) 

5. 3. 2020 3 Jak připravit polytechnický projektový den 

5. 3. 2020 1 Úžasné fyzikální pokusy pro S 

6. 3. 2020 3 Přednáška Jiřího Haldy pro veřejnost 

21. 4. 2020 1 Vývojová dysfázie (společnost V lavici – webinář)  

26. 5. 2020 1 Dvouleté děti a vytváření podmínek a rituálů pro jejich vzdělávání v 
MŠ - WEBINÁŘ K ŠABLONÁM  

27. 5. 2020 1 Klíčové změny v poskytování podpůrných opatření po 1. 1. 2020 (Kvic  

29. 4. 2020  1 Medikace a zdravotnické úkony v resortu školství 

27. 5. 2020 1 Klíčové změny v poskytování podpůrných opatření po 1. 1. 2020 
(KVIC) 

15. 6. 2020 1 Dvouleté děti a vytváření podmínek a rituálů pro jejich vzdělávání 
v MŠ (Švejdová INFRA s.r.o.) 

24. 6. 2020 2 Sociální dovednosti a efektivní komunikace KVIC NJ. 

 

8.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
8.1 Základní škola a školní družina 

 
Výběr školních i mimoškolních aktivit je vždy spjat s koncepcí školy, školním vzdělávacím 
programem a stálou reflexí aktuálních podmínek a objektivních reálných potřeb. Snažíme se 
naplňovat sportovní, kulturní a environmentální smysluplné aktivity, které propojují školní 
život s životem naší obce a s partnery v blízkém okolí (vztah k přírodě, místu, historii a moderní 
současnosti). 
 

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 vždy hodnotné 
vzdělávací programy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm a knihovny, kterých se žáci v rámci 
výuky zúčastňují.  
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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).  
 
Seznam realizovaných aktivit a projektů základní školy a školní družiny: 
 
září 2019 

• Výchova ke zdraví (Správné sezení – Šablony II, projektový den ve škole 
profesionální fyzioterapeutkou – 4 tř.). Totéž realizováno v prvních ročnících. 

• Divadlo loutek v Ostravě – představení Plasťáci útočí, 4. a 5. tř. 
 
říjen 2019 

• Logická olympiáda (v rámci školy – čtvrtá třída) 

• Planeta Země (Kolumbie – ráj slasti a neřesti, vzdělávací program v Kině Frenštát p.R.) 

• Divadlo Loutek v Ostravě (Malá Mína zmlsaná – výchova ke zdraví, 1. – 3. ročníky) 

• Turnaj v miniházené v Kopřivnici 
 
listopad 2019 

• Jak se peče chleba (vzdělávací program v Muzeu ve Frenštátě pod Radhoště 

• Školní martinský trh ve škole 7. 11. 2019 (spolupráce s rodiči) 

• Strom jako ptačí domov – mobilní planetárium v rámci projektového den ve školní 
družině Šablony II 

 
prosinec 2019 

• Etiketa stolování aneb výlet do gastronomie – projektový den ve škole Šablony II ve 
školní družině 

• Školní projekt Mikulášské skákání přes švihadlo 

• Pásli ovce Valaši, Betlémy – program v Muzeu Frenštát pod Radhoštěm 

• Přebor v šachu v Příboře pod vedením paní Bogatkové 

• Adventní zdobení perníčků – projektový den ve škole Šablony II ve školní družině 

• Dílna adventního tvoření – projektový den ve škole Šablony II ve školní družině 

• Jiný kraj, jiný mrav – projektový den ve škole Šablony II (skupina z Nového Zélandu) 

• Turnaj v miniházené v Kopřivnici 

• Vánoční koncert ZUŠ v kině ve Frenštátě pod Radhoštěm 

• Hodinářův učeň – filmové představení (Kino Frenštát pod Radhoštěm) 
 
leden 2020 

• Setkání s ilustrátorem Adolfem Dudkem ve školní družině 

• Krajský přebor družstev v šachu (děti z šachového kroužku) 

• Pokusy s neživou přírodou – projektový den ve škole Šablony II 

• Maškarní den – celoškolní projekt ZŠ (děti z 5. tříd připravují program pro mladší) 
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únor 2020 

• Soustředění běžeckého oddílu  

• Cizí jazyk nám není cizí – klání v anglickém jazyce (skupiny z pátých tříd jsou pozvání ZŠ 
Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm) 

• Recitační soutěž – školní kolo 

• Pěvecká soutěž – školní kolo 

• Sportovní den s olympioničkou Šárkou Kašpárkovou (celoškolní projet) 
 
březen 2020 

• Polytechnika aneb Vědnice (projektový den ve škole šablony II). Tento projekt byl 
posledním vzdělávacím projektem před uzavřením škol (10. 3. 2020). Byl primárně 
určen pro 4. ročník. V menším rozsahu se však zúčastnily všechny třídy. 

 
červen 2020 

• Malý svět techniky (projektový den mimo školu šablony II) 
 

Spolupráce školy s obcí/veřejností: 

• Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 (září) 

• Setkání s důchodci – vystoupení Sborečku pod vedením paní Mužíkové v hotelu Beskyd 

• Vítání občánků Trojanovic, setkání s jubilanty (říjen, prosinec 2019, 2.pololetí – 
nekonalo se z důvodu opatření MZ) 

• Komunitní osvětové setkání Jiný kraj, jiný mrav (o vystěhovalectví rodáků na Nový 
Zéland, kulturní vystoupení novozélandské skupiny Whakaari Rotorua 12. 12. 2020 
v hotelu Beskyd); Šablony II  

• Rozsvícení stromu (listopad 2019) 

• Česko zpívá koledy (účast Sborečku na náměstí ve Frenštátě pod Radhoštěm) 

• Den učitelů (nekonal se z důvodu opatření MZ) 
 
Spolupráce školy s Klubem rodičů  

• Mikulášská nadílka (prosinec 2019) 

• Společenský večírek v hotelu Beskyd (leden 2020) 

• Den dětí – spolupráce CVČ ASTRA s Klubem rodičů (červen - nekonal se z důvodu 
opatření MZ) 

 

8.2 Mateřská škola 

Pestré 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). 
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V tabulce jsou zpracovány akce mateřské školy. 

Typ akce Poznámka (text „projektový den“ označuje realizaci 

OP VVV Šablony II) 

Výukové kurzy  

Výuka plavání Předškolní děti z MŠ 

Lyžařský kurz na Bílé Děti a učitelky ze všech tříd 

Školní výlety  

Letní park Bílá Předškoláci, učitelky, projektový den 

Technické muzeum Tatra Kopřivnice Děti a pedagogové ze třídy Javorníčci, projektový den 

Skanzen Rožnov p. R –Vánoce na Valašské 

dědině 

Předškoláci ze všech tříd 

Horečky ranč Děti a pedagogové ze třídy Javorníčci 

Planetárium Ostrava Děti a pedagogové ze všech tříd 

Dětská vystoupení  

Mikulášská nadílka Valaši a KDU ČSL Folk. taneční sboreček Trojanovjánek 

Koncerty, divadla, muzea, knihovna, 

edukační programy 

 

Vystoupení dětského ilustrátora A.Dudka 

v MŠ 

Děti a pedagogové ze všech tříd, projektový den  

Muzeum Frenštát – Jak se dělá chleba Děti a pedagogové ze třídy Javorníčci 

Hudební pořad v DK ve Frenštátě – 

Křoupat zdravě 

Děti a pedagogové ze všech tříd 

Divadlo v MŠ – Průzkumníci v lese Děti a pedagogové ze všech tříd 

Cirkus v MŠ Děti a pedagogové ze všech tříd 

Vánoční koncert s Navalentýmem Děti a pedagogové ze všech tříd 

Muzeum Frenštát – Půjdem spolu do 

Betléma 

Děti a pedagogové ze všech tříd 

Muzikoterapie v MŠ Děti a pedagogové ze všech tříd, projektový den 

Zdravé zuby v MŠ Děti a pedagogové ze všech tříd, projektový den 

Zdraví a sport Děti a pedagogové ze třídy Javorníčci, projektový den 

Divadlo v kině ve Frenštátě p. R. 

Obušku z pytle ven 

Děti a pedagogové ze všech tříd 

Mobilní Planetárium v MŠ Děti a pedagogové ze všech tříd, projektový den 

Chystáme se na Karneval Děti a pedagogové ze všech tříd, projektový den 

Akce s rodiči  

Třídní schůzky s rodiči Zákonní zástupci dětí, pedagogové 

Beseda s dětskou lékařkou MUDr. 

Lušňákovou 

Zákonní zástupci dětí, pedagogové, komunitně 

osvětové setkávání 

Podzimní dílna Děti a rodiče ze všech tříd 

Schůzka s učitelkou 1.třídy ZŠ Zákonní zástupci předškolních dětí, pedagogové 
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Přijde k nám Mikuláš Zákonní zástupci, děti, pedagogové, projektový den 

Stavíme si s mámou, tátou Zákonní zástupci dětí, děti, projektový den v MŠ 

 

Z důvodu špatného počasí se neuskutečnily naplánované akce pro děti a jejich rodiče 
(Drakiáda a oblíbený „Lampioňák“). Omezili jsme nabídku divadelních představení do MŠ, 
skutečný počet dostačující. Dle naplánovaného záměru se však většina akcí zrušila z důvodu 
pandemie COVID 19. 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou státní inspekci 

 
Ve školním roce 2019/2020 nebyla provedena hloubková inspekce ČŠI. 
 
ČŠI 3. 4. 2020 telefonicky monitorovala stav škol o způsobu a průběhu řešení distančního 
vzdělávání. Týden před monitorováním byly rozeslány ředitelům škol okruhy zjišťované 
problematiky (forma komunikace učitelů s žáky a rodiči, hodnocení úrovně a efektu zapojování 
žáků do distančního vzdělávání, technické vybavení učitelů, technické zázemí rodin, využívání 
stávající digitální podpory školy – Office 365, Škola Online). Každý vyučující se k těmto 
okruhům v rámci sdílených metodických porad písemně vyjádřil. Shrnutí za celou školu 
zpracovala České školní inspekci ředitelka školy. Vybraná zjištění k distančnímu vzdělávání ČŠI 
shrnula ve své prezentaci k distančnímu vzdělávání „Řízené rozhovory s řediteli škol“ dne 
15. 4. 2020 (více zde:  https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vybrana-zjisteni-Ceske-skolni-
inspekce-k-distancni ). 

10.  Základní údaje o hospodaření školy 
 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 jsou sestaveny podle Zprávy o hospodaření 
školy za kalendářní rok 2019. 
 

  Hlavní činnost Doplňková činnost   Celkem 

Tř. 6 – výnosy 23 258 152,36 356 635,- 23 614 787,36 

Tř. 5 – náklady 22 926 373,74 578 278,67 23 046 652,41 

Výsledek hospodaření 331 778,62 -221 643,67 110 134,95 

 

Výnosy z hlavní činnosti byly tvořeny: 

Výnosy z prodeje služeb 1 516 734,00 

Čerpání fondů 58 620,50 

Ostatní finanční výnosy 844,26 

Příspěvek od zřizovatele 4 672 359,20 

Příspěvek z MSK (přímé náklady SR) 16 238 683,00  

Projekt Šablony 2 770 911,40 

 

Výnosy z doplňkové činnosti byly tvořeny: 

Výnosy z prodeje služeb 219 260,00 (cizí strávníci) 

Výnosy z pronájmů 137 375,00 (tělocvična) 

https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vybrana-zjisteni-Ceske-skolni-inspekce-k-distancni
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vybrana-zjisteni-Ceske-skolni-inspekce-k-distancni
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Náklady z hlavní činnosti: 

Spotřeba materiálu 2 042 271,24 

Spotřeba energie 652 950,31 

Opravy a udržování 960 367,69 

Cestovné 19 269,00 

Ostatní služby 728 528,19 

Mzdové náklady 11 856 664,00 

Zákonné sociální pojištění 3 988 778,65 

Jiné sociální pojištění 44 814,00 

Zákonné sociální náklady 234 551,00 

Odpisy 612 541,20 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 743 257,46 

Ostatní náklady z činnosti 2 381,- 

 

Náklady z doplňkové činnosti: 

Spotřeba materiálu 115 269,00 

Spotřeba energie 53 642,00 

Ostatní služby 6 846,00 

Mzdové náklady 132 974,00 

Zákonné sociální pojištění 27 648,35 

Zákonné sociální náklady 3 092,32 

Náklady z vyřazených pohledávek 238 807,00 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
Rozvojový program MŠMT – podpora plavání 
MŠMT poskytlo na žádost školy dotace na rozvojový program Podpora výuky plavání v ZŠ 
v roce 2020 pro obě etapy (VI. etapa září-prosinec 2019, dotace ve výši 14 742 Kč a VII. etapa 
leden-červen 2020, dotace ve výši 9 576 Kč). Jedná se o finanční pomoc za účelem úhrady 
dopravy žáků na plavecký výcvik.  Plavecký výcvik se uskutečnil v deseti lekcích pod dvou 
hodinách od listopadu 2019 do února 2020. Vyúčtování obou etap je povinné do 15. 1. 2021. 
 
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělání – Šablony II 
Škola pokračovala v realizacích aktivit v rámci projektu MŠMT Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování (Šablony II Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). Projekt 
je zaměřen na profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ (aktivity 
rozvíjející ICT, projektové dny ve škole i mimo školu, komunitně osvětová setkávání, klub 
zábavné logiky a deskových her a čtenářský klub). Dotace byla škole poskytnuta MŠMT ve výši 
1 391 768,-Kč. Projekt probíhá v období od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021. Vzhledem k omezením 
prezenční výuky v období posledního čtvrtletí školního roku byly činnosti pozastaveny. Škola 
podala žádost o prodloužení termínu. Jednotlivé akce základní školy, školní družiny a mateřské 
školy jsou uvedeny kapitole 8 - Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti.  
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Do mezinárodních programů škola není zapojena. 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
K 31. 8. 2020 škola eviduje 3 pedagogické pracovníky, kteří absolvují/absolvovali vzdělávání 
v rámci celoživotního učení, z toho: 

• jedna zaměstnankyně dokončuje studium speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě, 

• jedna zaměstnankyně v červnu 2020 úspěšně ukončila specializační studium pro ředitele 
škol a školských zařízení, rovněž na Ostravské univerzitě, 

• jedna zaměstnankyně studuje specializační studium pro školní metodiky prevence. 

 
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. Klub rodičů přispívá na podle 
potřeb a finančních možností na částečnou úhradu dopravy na kulturní, vzdělávací a sportovní 
akce, fotografování prvňáků, na upomínkové dárky pro žáky pátého ročníku, na knihy v rámci 
akce Pasování prvňáků na čtenáře. Pro rodiče a veřejnost pořádá společenský večírek. 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 následovně: příspěvky na provoz zařízení sloužících kulturnímu a 
sociálnímu rozvoji zaměstnanců, příspěvek na závodní stravování, příspěvek na kulturu, 
vzdělávání, tělovýchovu a sport, poskytnutí darů. Dvě kulturní akce se uskutečnily ve 
frenštátském DK: koncert Lucie Bílé 6. 11. 2019 a představení CAVEMAN 4. 2. 2020. Dále každý 
zaměstnanec převzal dárkovou univerzální poukázku Sodexo (zdraví, volný čas). Další kulturní 
akce a společné posezení zaměstnanců nebylo možné realizovat z důvodu koronavirové 
situace. 
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15. Shrnutí záměrů školy 
 
Výroční zpráva byla zpracována na základě vlastního hodnocení všech součástí školy: základní 
škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelny. V oblasti stavebních investic a materiálně 
technického zabezpečení zůstávají pro nadcházející střednědobý/dlouhodobý plán tyto 
priority: 
 
Splněno z plánovaných: 

Vzduchotechnika ve třídách v přístavbě (2 učebny ZŠ a jedna třída MŠ „Košíček“), přestavba 
sborovny, stavební úpravy kmenové třídy v přístavbě, nákup a montáž nového konvektomatu 
a lednice ve školní jídelně (duben 2020), výmalba vybraných částí školy, obnova 
elektronického zabezpečovacího systému, dovybavení tříd magnetickými nástěnkami, 
keramickou tabulí, opravy a údržba žaluzií, ventilů na radiátorech…). 
 
Splněno z neplánovaných: 
 
oprava střechy na hlavní budově ZŠ po škodní události (silná vichřice v prosinci 2019), oprava 
zatékající střechy v MŠ Lomná (květen 2020) 
 
Záměr: 

• Projekce rekonstrukce kuchyně a rozšíření nevyhovující školní jídelny. Po projednání se 
zřizovatelem se snažíme rozklíčovat ekonomické podmínky, účelovost a rozsah 
optimálního řešení prostorových kapacit. Ve spolupráci se zřizovatelem škola zvažuje 
možnost vybudování vyhovující školní jídelny a školní kuchyně v celém přízemí historické 
části včetně obecního bytu. Prostory současné kuchyně by byly využity na nedostatečný 
úložný prostor pro mateřskou školu. Zároveň se musí projektovat vybudování tří učeben 
(dvě budou přestaveny na ŠJ a kuchyň). 

 
Oblast propojení života školy s veřejností 

• Podle vývoje epidemiologické situace navázat na osvědčené akce (Martinský trh, sportovní 
aktivity, rozsvícení vánočního stromku, návštěvy kulturních zařízení, vzdělávací aktivity 
mimo školu v rámci vyučování, pokračování v mimoškolních zájmových činností ve 
spolupráci s rodiči, účast dětí na kulturních vystoupeních obce – vítání občánků, setkání 
s jubilanty). 

  
Oblast výchovně vzdělávací a komunikace v rovině žák-učitel-rodič 

• Soustředit se na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Podporovat 
rozvoj čtenářské, jazykové a matematické gramotnosti (klub zábavné logiky a deskových 
her, čtenářský klub). 

• Při vyhodnocování dbát na zpětnou vazbu po aplikaci nového učiva, podporovat důvěru 
žáků ve vlastní schopnosti, zvýšit podíl formativního hodnocení. 

• Vzdělávání v oblasti ICT v souvislosti s připraveností na distanční výuku, žáci by měli umět 
přiměřeně k svému věku zacházet s komunikační platformou, kterou škola zvolila 
(propojení a využití školního modulů informačního systému Škola OnLine o elektronické 
žákovské knížky, výukové plány, zadávání úkolů). Naučit se aplikovat systém pro řízení 
výuky Office 365. 



Stránka 27 z 27 
 

• Zajistit pedagogickým pracovníkům podmínky pro další vzdělávání (využívat možnost 
školení přímo ve škole). 

Podrobnější informace o činnosti a záměrech MŠ jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy. 
 
 
V Trojanovicích 21. 9. 2020 
Zpracovala: Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy 
Pedagogická rada projednala: 22. 9. 2020 

Školské radě zasláno dne: 7. 10 .2020 

Školská rada projednala a schválila: 14. 10. 2020 
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