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Tato zpráva byla zpracována a zveřejněna na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 10, odst. 3,  
(školský zákon, v platném znění) a vyhlášky č.15/2005 Sb. (náležitosti výročních zpráv) § 7, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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1. Úvod a základní údaje o škole 
 
Na začátku školního roku 2020/2021 jsme si všichni přáli co nejrychlejší návrat pohody do procesu 
vzdělávání a k práci s dětmi a žáky ve známém prostředí školy. Společně jsme doufali (pracovníci 
školy, rodiče, děti), že tento školní rok bude rokem klidné pedagogické práce a škola se opět stane 
pro všechny běžnou součástí života. Přestože se naše očekávání nenaplnilo a znovu jsme byli 
postaveni před náročné úkoly spojené s distanční výukou, opět jsme se setkávali se svými žáky 
prostřednictvím monitoru počítače, s těžkou situací jsme se vyrovnali. 
 
Následující tabulka zaznamenává přehled klíčových termínů průběžných změn, se kterými se školy 
a rodiče museli potýkat v souvislosti s pandemií Covid - 19. Zpracováno pro typ školy 
v Trojanovicích, tedy zařízení mateřské školy a 1. stupně základní školy (1 – 5. ročník). 
 

2020 MŠ ZŠ – 1. stupeň poznámky 

1. září – 13. října 
  

běžná  výuka všechny ročníky 

14. října  - 16. listopadu 
  

uzavření ZŠ 

18. listopadu - 27. listopadu 
  

běžná výuka 1. a 2. ročníky 

30. listopadu – 18. prosince 
  

běžná výuka všechny ročníky 

21. a 22. prosince 
  

volno před prázdninami 

2021 MŠ ZŠ – 1. stupeň poznámky 

4. ledna – 26. února 
  

běžná výuka 1. a 2. ročníky 

1. března – 10. dubna 
  

uzavření MŠ a ZŠ 

12. dubna – 23. dubna 
MŠ: 
12. 4. – 7. 5. pro předškolní ročník 
a děti rodičů IZS,  
od 10. 5. znovuotevření 

 
(max. 15. dětí) 
Testování dětí 

antigenními testy 
do 3. 5. 2021 

 
(rotační výuka)  
Testování žáků  

antigenními testy 
do 30. 6. 2021 

MŠ – běžná výuka pro 
předškolní ročník, IZS- 
integrované záchranné složky  
ZŠ – všechny ročníky, ochrana 
dýchacích cest (ODC) ve 
třídách a společných 
prostorech.  
 

17. května – 30. června 
  

běžná výuka všechny ročníky 
MŠ a ZŠ (ODC ve společných 
prostorech) 

 
 
Základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice byla zřízena obcí Trojanovice 
jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol 
a školských zařízení: mateřská škola, základní škola a školní družina. Škola nemá oddělené 
prostory pro 3 oddělení školní družiny pro 75 dětí, činnost se ve školním roce 2020/2021 byla 
realizována v kmenových učebnách II. A, II. B a V. B. Tato skutečnost má vliv na vyšší organizační 
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nároky z hlediska zajištění vhodných prostorových podmínek pro didaktický materiál k výuce, 
úložných systémů pro pomůcky školní družiny, a také na pracovní zázemí zaměstnanců. 
 
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. Protože se převážná část jídel převáží z nedostatečně velké vývařovny do 
hlavní budovy ZŠ č.p. 362, zahájilo se jednání ve věci vybudování školní vývařovny současně 
s řešením zvětšení školní jídelny pro žáky školy, která není optimální s ohledem na zabezpečení 
plynulého stravování, organizaci výuky a dojíždění žáků na Bystré. 
Tento záměr zasahuje do počtu učeben, proto je investiční prioritou nástavba učeben, která by 
musela být realizovaná před vybudování školní kuchyně a zvětšením jídelny v nejstarší části 
základní školy.  
 
Provoz výdeje jídel ve školní jídelně byl po celý školní rok 2020/2021 organizován 
harmonogramem vstupů jednotlivých tříd od 11: 00 do 13:00 v souladu s hygienickými 
opatřeními. 
 
 

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, +420 774 960 400 
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 

mailto:reditel@zstrojanovice.cz
mailto:silvie.balcarkov@mstrojanovice.cz
mailto:jidelna@mstrojanovice.cz
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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. Základní 
škola poskytuje vzdělávání pro 1. stupeň základní školy, je tedy s pěti ročníky.  
 
Budova základní školy je umístěna blízko autobusové zastávky v 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 2020/2021 měla základní škola 9 tříd, povinnou školní docházku plnilo celkem 
153 žáků, z toho 4 žáci od druhého čtvrtletí školního roku plnili školní povinnosti formou 
individuálního vzdělávání (v tabulce označeno zkratkou IV) v souladu s § 41 školského zákona, 
v platném znění. 
 

třída počet žáků třídní učitelka            2020/2021 

I. A   15 (z toho 1 IV) Mgr. Hana Trubačová 

I. B 14  Mgr. Sára Knebelová 

II. A 16 Mgr. Lenka Mužíková 

II. B 17 Mgr. Pavla Mynářová 

III. A 18 (z toho 1 IV) Mgr. Gabriela Hellebrandová 

III. B 17 Mgr. Hana Pražáková 

IV. třída 24 (z toho 1 IV) Mgr. Nikola Reková 

V. A 17 (z toho 1 IV) Mgr. Pavla Cibulcová 

V. B 15 Mgr. Vendula Matúšová 

Průměrný počet žáků na třídu je 17.  
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Počty žáků ZŠ od roku 2017:  
 

Školní rok 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Počet žáků 142 143 151 153 

Počet tříd 8 7 8 9 

Počet žáků na třídu 17,7 20,42 18,9 17 

 
Tři oddělení školní družiny vedly: 

• 1.  oddělení Kateřina Hrnčířová 

• 2.  oddělení Bc. Jana Tataláková 

• 3. oddělení Dita Kučerová 
 
V době běžné výuky byla organizace zájmové činnosti školní družiny omezena zejména 
homogenitou skupin a nedostatkem personálu. V době distanční výuky a nemocnosti 
pedagogických pracovníků paní vychovatelky zastupovaly paní učitelky v mateřské škole, účastnily 
se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků formou webinářů.  
 
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. Bc. Lucie Moravcová 

• MŠ Trojanovice 345 – Silvie Balcárková, Bc. Hana Rygolová, Gabriela Válková,  
     Mgr. Klára Vaňková 

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

Statistika k 30. 9. 2020 

součást školy počet tříd/oddělení počet žáků/dětí naplněnost 

ZŠ 9 153 17 

MŠ 4 99 24,75 

ŠD 3 75 25 

 
 

1.3 Materiálně technické vybavení školy 
 
Vybudováním odborné počítačové učebny během hlavních prázdnin před dvěma lety v roce 2019 
a zapojením školy do OP VVV Šablony II, z nichž škola pořídila 20 žákovských notebooků, vznikly 
škole dobré podmínky na neočekávané změny v souvislosti s distančním nebo rotačním 
způsobem vzdělávání. Ze strany zákonných zástupců bylo evidováno celkem 7 žádostí o zapůjčení 
IT techniky. Všem bylo vyhověno na základě smlouvy o výpůjčce. 
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Počítačová učebna se využívala také pro předmět speciálně pedagogické péče pro děti 
s podpůrnými opatřeními z mateřské školy Košíček. 
 
Základní přehled o vybavení školy materiálně technickými pomůckami nabízí tabulka zde: 
 

Materiálně technické vybavení školy 

učebny  9 kmenových tříd, ve třech z nich probíhá 
činnost školní družiny. 
Ve dvou třídách byly z bezpečnostních 
důvodů instalována elektrická promítací 
plátna a do jedné třídy byla pořízena nová 
trojlistá tabule. 

odborné učebny 1 počítačová učebna – 24 žákovských a 1 
učitelský PC 

sportovní zařízení tělocvična (pořízení 4 gymnastických laviček) 
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 a výpočetní 
technikou 

Všechny učebny (10, z toho 9 kmenových 
tříd a 1 počítačová učebna) jsou vybaveny  
dataprojektory a PC pro učitele. Ve dvou 
třídách jsou interaktivní tabule (technicky 
zastaralé dataprojektory u interaktivních 
tabulí byly nahrazeny novými). 
V souvislosti s distanční výukou byly pro 
učitele pořízeno 10 ks grafických tabletů a 1 
vizualizér. 
 

 
Jak je uvedeno také v úvodu této výroční zprávy, střednědobými investičními prioritami školy pro 

období 2022 – 2023 dva rozsáhlé stavební projekty:  

• Zřízení tří odborných učeben (environmentální, jazyková a učebna zaměřená na speciální 

pedagogickou péči). 

• Vybudování nové školní vývařovny a školní jídelny ve staré části základní škol. 
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Realizací by se vyřešily problémy s nevyhovující kuchyní, s nevyhovující jídelnou v ZŠ, s kolizí 

návozu jídel a surovin s hlavní trasou vstupu žáků do školy, s náročností logistiky jídla, a zároveň 

s absencí jedné učebny. 

 
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). 

Z důvodu epidemiologické situace se volby do školské rady konaly v náhradním termínu 22. 9. 

2020 (původní termín byl 22.  4. 2020).  

Výsledky voleb členů školské rady na období 2020 - 2023: 

Členové rady 

Předseda školské rady: Mgr. Martin Trubač 

Zástupci obce: Mgr. Martin Trubač, Zdeňka Vodrážková 

Zástupci rodičů: Jitka Šenkyříková, Pavlína Bainarová Hradečná 

Zástupci učitelů: Mgr. Lenka Mužíková, Mgr. Hana Pražáková 

Školská rada se v průběhu školního roku sešla 14. 10. 2021 a 30. 8. 2021.  

 

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 
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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 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 jednáních.  
 
V souladu s koncepcí MŠMT škola zahájila přípravu revize RVP – Nová informatika. Současný 
název vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie bude nahrazen názvem 
Informatika.  
 
Na prvním stupni základního vzdělávání si žáci prostřednictvím her, experimentů, diskusí  
a dalších aktivit vytvářejí první představy o způsobech, jakými se dají data a informace 
zaznamenávat, a objevují informatické aspekty světa kolem nich. 
 
Revizí dojde k začlenění nové klíčové kompetence – digitální. Zavádění změn může být postupné, 
povinností škol je zahájit vzdělávání Informatiky podle nové koncepce nejpozději od 1. 9. 2024. 
Škola v Trojanovicích začlení nové oblasti informatiky do ŠVP od 1. 9. 2022. Pro 1. stupeň 
vzdělávání ZŠ se jedná o: 

• Data, informace, modelování. 

• Algoritmizace a programování. 

• Informační systémy. 

• Digitální technologie. 
 
Nadále škola podporuje původní záměry ŠVP, zejména: 
 

• 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 2020/2021 

Učební plán ŠVP školy klade důraz na rozvoj jazykové a matematické gramotnosti. Anglický jazyk 
je vyučován od prvního ročníku. Ve školním roce 2020/2021 byla dělena výuka do dvou skupin ve 
IV. třídě v předmětu Anglický jazyk (AJ).  

Od 14. října 2020 se poprvé ve školním roce 2020/2021 vyučovalo v režimu distančního vzdělávání 
podle rozvrhu hodin v souladu s doporučeními MŠMT – byl brán zřetel na věk dětí, na jejich 
individuální podmínky, na domácí zázemí, na zdravotní hledisko práce s PC. Větší individuální 
přístup v synchronních on-line hodinách umožňovalo také dělení do menších skupin 
v půlhodinových intervalech. Ve srovnání s první vlnou pandemie na jaře 2020 byly ve větší míře 
umožněny individuální konzultace s žáky nebo rodiči. Snahou bylo zároveň vyvážit asynchronní 
formu distančního vzdělávání s přímou výukou on-line. Předměty s výchovným zaměřením (VV, 
Pč, Tv, Hv) byly začleňovány především formou mezipředmětových vazeb. Velký důraz byl kladen 
na samostatnost a odpovědnost žáků v souvislosti s využitím principů formativního hodnocení.  

Přes některé technické a dovednostní těžkosti při jejím zavádění a realizaci má distanční výuka 
potenciál pro rozvoj klíčových kompetencí, digitální gramotnosti, rozvoj inovativních metod či 
posilování role formativní zpětné vazby v procesu učení. Vzdělávání na dálku v období uzavření 
škol na jaře 2020 potvrdilo, že distanční formy výuky mohou být funkční  přínosné i jako doplněk 
výuky prezenční. 

První tabulka představuje základní učební plán. Druhá tabulka (TAB1) vyjadřuje učební plán podle 
skutečného počtu tříd a dělení hodin na dvě skupiny.  

Učební plán 2020/2021                                                                                                           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. 25 9 3 5 2 - - - 1 2 1 2 

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

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

celkem 118 41 11 24 6 4 4 1 5 7 5 10 

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

Učební plán 2020/2021  -  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.A 25 9 3 5 2 - - - 1 2 1 2 
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III.B 25 9 3 5 2 - - - 1 2 1 2 

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

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

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

Celkem  214 75 22 43 12 6 6 2 9 12 9 18 

2.4 Přehled zájmových útvarů 

Ve školním roce 2021/2022 nebylo možné z důvodu pandemické situace realizovat zájmové 
útvary v tradičním režimu. Po změnách aktivit realizace OP VVV Šablony II od 29. 10. 2020 byly 
dokončeny kluby pro žáky základní školy a pro účastníky školní družiny uskutečněny čtenářské 
kluby a kluby zábavné logiky a deskových her. Svou náplní uvedené aktivity vhodně pomáhaly 
žákům, kterých se negativně dotkl výpadek prezenční výuky způsobený pandemií COVID-19.  

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Ke dni 31. 8. 2021 byl celkový počet zaměstnanců školy 35, z toho je 8 pedagogických pracovníků 
(učitelek) v mateřské škole. V základní škole se na vzdělávání a výchově žáků podílí 14 
pedagogických pracovníků, z toho 9 třídních učitelek, ředitelka školy, zástupce ředitelky a 3 
vychovatelky školní družiny. 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 ZŠ a MŠ se stará 1 domovník/topič.  

Pracovníci školy: 

 pedagogové provozní celkem 

ZŠ MŠ ŠD ZŠ MŠ ŠJ 

zaměstnanci  11 8 3 5 3 5 35 

přepočtený 
stav 

11,14 7,88 2,04 4,42 3 5 33,48 

Ve školním roce 2020/2021 bylo ve stavu nemocných celkem 17 zaměstnanců, z toho 7 
provozních zaměstnanců a 10 pracovníků pedagogických. Nemocnost zmíněných zaměstnanců 
trvala celkem 414 kalendářních dnů, z toho 304 pracovních dnů. Nebyl zaznamenán žádný 
pracovní úraz.  

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
  
Ve všech zařízeních školy pracovalo celkem 22 pedagogických pracovníků a jejich kvalifikovanost 
byla ke dni 2. 6. 2021 96 %. Po tomto datu splňovala kvalifikovanost 100 %. Hodnoty 
aprobovanosti učitelů jsou v ZŠ 82 %, v mateřské škole 100 %, ve školní družině 67 %. 
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Rozdělení pedagogických pracovníků podle délky pedagogické praxe: 

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

MŠ 2 4 2 0 - 

ZŠ 4 1 4 2 - 

ŠD 0 1 1 - 1 

 
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 5 0 5 0 9 0 2 0 1 0 22 

 
 

4. Zápis k povinné školní docházce, do MŠ, přijímací řízení 
 
4.1. Zápis dětí do 1.třídy pro školní rok a do MŠ pro školní rok 2021/2022 
 

Základní škola 
 
Zápis dětí k povinné školní docházce byl vzhledem k vývoji epidemické situace realizován již 
podruhé bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Žádost (přihlášku) o zápis mohli zákonní zástupci 
elektronicky zaslat od 1. 4. do 8. 4. 2021. V rámci přihlášení si rodiče zároveň zaregistrovali termín 
pro administrativní část zápisu, který se konal 12. a 13. 4. 2021 ve dvou zápisových místnostech 
v základní škole. Po termínu řádného zápisu do ZŠ škola dále zaevidovala dvě žádosti o přijetí. 
V obou případech bylo vyhověno, z toho jeden žák bude plnit povinnou školní docházku 
v zahraničí v souladu s § 38 školského zákona, v platném znění. 
 
Ze spádové oblasti Trojanovice podalo 9 rodičů žádost o přijetí ke školní docházce z důvodu 
příznivější dopravní dostupnosti do škol ve Frenštátě pod Radhoštěm nebo z důvodu jiné 
alternativy vzdělávání (Prigo, ZŠ Jakubčovice). 
 
Mateřská škola 
 
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhl ve dnech 3. a 4. 5.2021 od 8:00 do 16:00 hodin 

v kanceláře vedoucí učitelky mateřské školy (dále jen MŠ). MŠ zaevidovala celkem 50 žádostí,  z 

toho celkem 13 žadatelů bylo s jiným trvalým pobytem než v obci Trojanovice. MŠ vyhověla 

celkem 30 žádostem s trvalým pobytem v obci. 15 dětí bylo přijato do MŠ 345 (Lomná, třída 

Sluníčka, Berušky), 5 dětí do MŠ 362 (hlavní budova ZŠ – třída Košíček) a 10 dětí do MŠ 343 (třída 

Javorníčci). Z celkového počtu přijatých bylo přijato 5 dětí, které dovrší věku 3 let až v měsících 

září - listopad. Zápisy do MŠ nadále komplikují případy, kdy zákonní zástupci  mimospádových dětí 
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změní trvalé bydliště dítěte do Trojanovic za účelem vyhovění žádosti o přijetí do MŠ a tím splní 

předem stanovená kritéria. Blokují však místa pro děti spádové. 

 

Zápis 2021                   pro školní rok 2021/2022 Základní škola Mateřská škola 

Zapsáno celkem (v řádném termínu) 45 50 

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1.třídy/ do MŠ 37 30 

Počet odvolání 0 0 

Žádostí o odklad povinné školní docházky (PŠD) 7  

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 7  

Rozhodnutí o nepřijetí  0 20 

Žádost o přijetí k PŠD po termínu zápisu 2*  

Žádost o odklad PŠD (po termínu zápisu) 0  

* V jednou případě se jedná o přijetí žáka, který bude vzděláván v zahraničí, škola v Trojanovicích je kmenovou 

školou. V případě druhém bylo vyhověno žádosti o přijetí k PŠD dítěte pětiletého. 
 

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 32 žáků. Z pátého ročníku odchází studovat na víceleté gymnázium ve 
Frenštátě pod Radhoštěm 9 žáků, 7 žáků po hlavních prázdninách nastupuje do ZŠ a MŠ Tyršova 
ve Frenštátě pod Radhoštěm a 15 žáků pokračuje ve vzdělávání v ZŠ a MŠ Záhuní ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. 1 žákyně bude vzdělávána v zahraničí v souladu s § 38 školského zákona. 
 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
V tomto specifickém období hodnocení reflektovalo doporučení MŠMT, zvláště zaměření na 
posilování odpovědnosti žáků za vlastní učení, práci s časem a plnění svých povinností, protože 
právě tyto dovednosti jsou stěžejním předpokladem nejen pro úspěšné zvládání distanční výuky. 
Přihlíželo se také k dalším skutečnostem, které ovlivňují výsledky vzdělávání, a to například 
aktivita při distanční výuce, schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách distanční výuky 
anebo plnění zadaných úkolů. 
 

5.1 Přehled o prospěchu za 2. pololetí 2020/2021 
 

třída počet 
žáků/hoši/dívky 

S vyzna-
menáním 

prospělo Nepro- 
spělo 

žáci s 
dostatečnou 

průměr 

I.A 15/8/7 14 1 0 0 1,03 

I.B 14/8/6 14 1 0 0 1,01 

II.A 16/7/9 16 0 0 0 1,04 

II.B 17/6/11 17 0 0 0 1,10 

III.A 18/9/9 17 0 0 0 1,18 

III.B 17/11/6 15 2 0 0 1,16 
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IV. 24/17/7 22 2 0 1 1,24 

V.A 17/ 9/8 10 7 0 0 1,35 

    V.B 15/7/8 10 5 0 1 1,46 

celkem 153/82/71 135 18 0 2 1,17 

 
Celkem 4 žáci plnili školní docházku formou individuálního vzdělávání podle § 41 školského 
zákona, v platném znění (3 chlapci – 1., 3., a 4. ročník, 1 dívka – 5. ročník). 

 
5.2 Přehled o chování 

 
Vzdělávání distančním způsobem kladlo na žáky vysoké nároky v oblasti vnitřní motivace, 
vytrvalosti, schopnosti organizovat si vlastní čas a přimět se k práci. Po návratu k prezenčnímu 
vzdělávání byla ve vyšší míře na třídnických hodinách zařazována v rámci adaptace témata 
mezilidských vztahů, důvěry, upevňování třídního kolektivu apod. 
 
Žádný žák nebyl hodnocen sníženým stupněm chování. Dvěma žákům bylo uděleno napomenutí 
třídního učitele. 
 

5.3 Údaje o docházce žáků 
 
Porovnáme-li údaje o omluvených hodinách žáků ve sledovaném školním roce 2020/2021 
se dvěma předchozími roky (vždy byla nejčetnějším důvodem absence nemocnost žáků), musíme 
konstatovat, že tento rok byl v tomto ohledu speciální. V některých třídách jsme zaznamenali až 
5x nižší nemocnost. Absence byla při distanční výuce posuzována podle zapojení do vzdělávání a 
výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit. Při synchronní výuce bylo nepřipojení se k on-line 
přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupce nebyl individuálně 
dohodnut jiný způsob zapojení. V obecné rovině platilo to stejné, co pro prezenční vzdělávání. 
Školský zákon/školní řád stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po 
začátku. Data jsou v souladu s uzávěrkami třídních učitelů. 
 

Omluvená absence žáků 2020/2021 

Třída  Počet 
žáků 

1.pol. Průměr 
na žáka 

2.pol. Průměr na žáka Celkem šk. 
rok 

Průměr na 
žáka 

I.A  15 404 26,93 400 26,67 804 53,6 

I.B  14 127 9,07 284 20,29 411 29,4 

II. A 16 306 19,31 128 8 434 27,1 

II. B 17 292 17,18 338 19,88 643 37,3 

III.A  18 351 19,50 179 9,94 530 29,4 

III.B  17 276 16,24 160 9,41 436 25,6 

IV.  24 454 18,92 427 17,79 881 58,7 

V.A 17 235 13,82 125 7,35 360 21,2 

V.B 15 133 8,87 110 7,33 243 16,2 
Celkem 
20/21 

153 2598 16,98 2151 14,05 4749 31 
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Celkem 
19/20 

151 4457 28,07 2349 15,74            6806 Poznámka * 

Celkem 18/19 144 5002 34,73 6073 42,17 11 075 76,90 

*Poznámka: Položky se nevyhodnocovaly z důvodu nestandardního vedení docházky v souvislosti 
s mimořádným opatřeními pandemie v 2. pololetí 2019/2020. 
 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a výchovném poradenství 
 
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.  
 

Zpráva školního metodika prevence za školní rok 2020/2021 

V letošním školním roce proběhly preventivní programy pro žáky 4. a 5. ročníku. Pro žáky 4. třídy 

byl preventivní program zaměřen na užívání návykových látek především kouření a žáci 5. třídy si 

osvojili znalosti o bezpečném pohybu na sociálních sítích. Programy vedl pan PhDr. Pavel Letý – 

okresní metodik prevence PPP Nový Jičín. Mezi žáky vyvolalo velkou diskusi promítání videa 

s konkrétními příběhy. 

V době uzavření školy z důvodu opatření MŠMT v souvislosti s onemocněním COVID-19 

neproběhly další preventivní programy prezenčním způsobem. 

Třídní učitelé se prevenci věnovali v období distanční výuky v on-line hodinách, kde zařazovali 

třídnické hodiny. K hlavním úkolům třídnických hodin patřila i motivace žáků k další práci, protože 

s délkou uzavření škol motivace žáků k práci, aktivitě v on-line hodinách, plnění zadaných úkolů, 

rychle klesala. Do těchto hodin zařazovali také hry na stmelování třídního kolektivu, věnovali se 

podpoře slabším žákům. S žáky, kteří potřebovali individuální pomoc, se spojili i mimo on-line 

hodiny. Využívali možnosti konzultací s jednotlivými žáky ve škole. 

Po návratu do školy se projevily obtíže v komunikaci mezi žáky z důvodu delší absence třídního 

kolektivu, pobytu pouze v omezeném počtu dětí ve svém okolí. Třídní učitelé se ve výuce 

individuálně věnují této problematice, pracují na stmelování třídních kolektivů. 
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V následující školním roce zařadíme po jednotlivé ročníky preventivní programy zaměřující se na 

práci s kolektivem, způsobům řešení konfliktních situací, komunikaci, toleranci a respektu mezi 

žáky. 

Zpracovala: Mgr. Gabriela Hellebrandová, školní 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 žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům. 

Ve spolupráci se školním metodikem prevence sociálně patologických jevů výchovná poradkyně 

pracovala především v oblasti preventivní a podílela se na řešení výchovných problémů 

v převážné většině spojených s přerušením sociálních vazeb během distanční výuky. 

 K 30. 6. 2021 bylo na naší škole evidováno 11 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a dva 

žáci nadaní. Celkem třináct žáků s platným doporučením vydaným školským poradenským 

zařízením v Ostravě nebo Novém Jičíně. Podpůrná opatření druhého stupně jsou nastavena u 

deseti z nich.  Tři žáci, kteří pracují podle individuálního vzdělávacího plánu, jsou podpořeni třetím 

stupněm podpůrných opatření. 

V rámci pedagogické podpory byly pro realizaci předmětu speciálně pedagogické péče celkem v 

rozsahu čtyř vyučovacích hodin vytvořeny tři skupiny. Předmět speciálně pedagogická péče byl 

vyučován v rámci disponibilních hodin a je zapracován do ŠVP. Výuku zabezpečovali dva speciální 

pedagogové. Realizace těchto hodin probíhala i během distančního vzdělávání formou on-line 

přes aplikaci Teams.  

V mateřské škole jsou se specifickými vzdělávacími potřebami tři děti, dvě z nich pracují podle 

individuálního plánu. 

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. 

Ke kontrolnímu či prvotnímu vyšetření v poradenském zařízení bylo odesláno 10 žádostí. Na 

žádost jednoho zákonného zástupce byla vypracována písemná zpráva pro účely odborného 

vyšetření dítěte.  

Zpracovala: Mgr. Jana Petrů, zástupce ředitelky školy, výchovný poradce 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
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Oblasti plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) byly ve srovnání 
s předcházejícími roky v průběhu roku maximálně nahrazovány a doplňovány s ohledem na 
neustále se měnící požadavky rozpracovaných projektů (Šablony II, MAP II), a zároveň na 
požadavky kladené distanční výukou. Téměř všechny vzdělávací aktivity byly realizovány distanční 
formou on-line. Kladnou stránkou byl poměrně dobrý časový rozsah (1 – 2 h) podpůrných 
webinářů pořádaných zdarma NPI ČR, SYPO (v odpoledních či večerních hodinách), jejich četnost 
však častokrát zasahovala do předem naplánovaných školení nebo do náročné přípravy učitelů. 
Docházelo k četným přesunům termínů školení, což mělo vliv na překrývání vzdělávacích aktivit. 
 

Škola spolupracovala na platformách 2. etapy MAP Frenštátsko, které po sdílení zapojených 
organizací nabízí intenzivnější přístup k dosažení cílů vzdělávací politiky na základě místní 
potřebnosti, naléhavosti a lokálních přínosů. Aktivity se vzhledem k opatřením z důvodu 
onemocnění COVID přenesly zejména na formu pořádání webinářů pro pedagogy a veřejnost. 
Škola se účastnila následujících oblastí 

• cizí jazyky (Rodilá mluvčí ve škole - osobní přítomnost při výuce 4. 2. 2021 pro 1. a 2. ročnících 
7. 5.,3.6. 2021 pro 4. a 5. ročníku) 

• matematická gramotnost (Jak šel Matěj do světa – přesunuto na červen, byla možná účast 
žáků přímo v Muzeu Frenštát pod Radhoštěm) 

• platforma pro vychovatelky školních družin 

• polytechnika (Pojďme si s námi hrát s pokusy), 

• rovné příležitosti (Inkluze v praxi, Tvorba individuálního vzdělávacího plánu, Vzdělávání a péče 
o žáky  nadané a mimořádně nadané, Na hřišti, ve škole, v životě spolu aneb inkluze v praxi) 

• školní poradenství (Specifika smyslového vnímání osob s poruchami autistického spektra a 
strategie jeho rozvoje, Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga, Půjdu do první 
třídy) 

• další vzdělávání (Hodnocení a sebehodnocení žáka, Vývojová psychopatologie ve školním 
prostředí) 

Prostor pro možnost DVPP v oblasti osobnostně profesního rozvoje pedagogů a podpory 
digitálních kompetencí pedagogických pracovníků se nabízel a byl realizován v rámci OP VVV 
Šablony II. 
 

7.1 Realizované DVPP – základní škola a školní družina 
 

DVPP a jiné vzdělávání ZŠ (včetně ŠD)                                                                                                                     2020/2021 

Datum Počet účastníků (učitelů) Zaměření  

27. 8. 2020 11 PP (sborovna) ŠII ZŠ/Office 365 prakticky pro všechny (KVIC, sborovna v PC 
učebně školy, Ing. Vítková (ŠII) 

14. 9. 2020 1 Pohybové hry pro děti, KVIC NJ 

7. 10. 2020 PP 11 (sborovna) Pracujeme s digitálními texty v procesu vzdělávání sezení, 
druhé sezení online 21. 10. 2020 (ŠII) 

9. 10. 2020 1 Vedení školní družiny – NPI ČR Ostrava                                       

27. 10. 2020 1 Doplňkové online interaktivní aktivity pro slovní zásobu a 
gramatiku v angličtině na ZŠ – webinář Životní vzdělávání                                                        
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11. 11 2020 3 Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – syndrom vyhoření, 
týmová spolupráce a řešení problémů, Zřetel z.s. (Š II) 

12. 11 .2020 3 Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga, Zřetel 
z.ss(Š II) 

16.,24.,26.11 
2. 12 .2020 

12 PP (sborovna) Office 365 prakticky pro všechny (ŠII) 

20. 11. 2021 1 Gradované úkoly v matematice (NIDV) 

24. 11. 2021 1 Školní poradenství , vzdělávací program Mgr. Veselé 

30.11. 2020 1 Rychlé a efektivní vytvoření pracovního listu ve SMART 
Notebooku, KVIC NJ 

10.12.2020 1 Hodnocení a sebehodnocení žáků, EDUpraxe                                   

14.12.2020 1 Jak motivovat žáka (Svoboda) KVIC F-M 

7. 1. 2021 10 PP (sborovna) Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole II Edupraxe 
– MAP II 

18.1.2021 1 Líný učitel KVIC NJ, osobnostně sociánní rozvoj (ŠII) 

18.1.2021 1 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v komunikaci (Š II) 

25.1. 2021 1 Financování školství aktuálně (Schwarzová)  webinář 

29. 1. 2020 11 PP (sborovna ZŠ) Zločin ve škole – prevence nežádoucích jevů (lektor M. 
Veselá)  

4.-5.2.2021 1 English Vocabulary – jak si poradit se slovní zásobou 
v angličtině KVIC 

4.+12.2. 2021 1 Jak vést obtížný rozhovor KVIC, OSR (Š II) 

26. 2.2021 18 PP  (MŠ, ŠD, ZŠ) Distanční vzdělávání (Lektorka Michaele Veselá) 

4. 3. 2021 3 Metoda Reuvena Feuersteina v praxi aneb učení bez 
porovnávání 

9. 3.2021 1 Jak můžu podpořit rozvoj gramotností pomocí ozvučených 
výukových materiálů. 

12.,17.3.2021 1 Specifika smyslového vnímání osob s poruchami autistického 
spektra a strategie jeho rozvoje (MAP II) 

17.3.2021 2 Matematická gramotnost ve volnočasových aktivitách 

23. 3. 2021 2 Stres a co s ním Kvic Nový Jičín (Š II) 

23. 3. a 1.4. 
2021 

1 Vzdělávání a péče o žáky nadané a mimořádně nadané (MAP 
II.)   

23. 3. 2021 1 Interaktivní výuka pro všechny (ŠII) 

25. 3. 2021 1 Emoce ve vzdělávání a jak s nimi pracovat KVIC 

29. 3. 2021 1 Učit (se) učit – osobnostně-sociální rozvoj (ŠII) 

6. 4. 2021 3 Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga (MAP II) 

6. 4. 2021 1 Na hřišti, ve škole, v životě spolu aneb inkluze v praxi (MAP II) 

19. 4. 2021 1 Pojďme si s námi hrát s pokusy (MAP II) 

21. 4. 2021  1 Školní systemické konstelace – OSR, jak být autoritou, jak 
nevyhořet, lektor Mgr. Rosecký – pořadatel Tvořivá škola 1. 
část 

21. 4. 2021 1 Stres a techniky zvládání zátěže – OSR (Š II) 1. část 

28. 4. 2021 1 Jak na aktivizaci žáků? Práce i teorií osvědčené přístupy (Š II)  

29. 4. 2021 2 Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga (MAP II) 

5. 5. 2021 1 Školní systemické konstelace – OSR, Tvořivá škola 2. část 

10. 5. 2021 1 Podporujeme chuť k učení (KVIC NJ) 
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18. 5. 2021  2 Revize  RVP ZV Nová Informatika, Práce s daty, základy 
informatiky NPI ČR 

20. 5. 2021 1 Pojmy obsah a obvod, objem a povrch v učivu matematiky na 
1. stupni ZŠ, NPI ČR  

24. 5. 2021 1 Efektivní využití MS Office pro pedagogy 

27. 5. 2021 1 Učit (se) učit  , 4. část (pořadatel Olchavová) OSR- (ŠII)  

31. 5. 2021 3 Jak zvládnout komunikaci pod tlakem aneb jak profesionálně 
komunikovat se svým okolím (Scholaservis), 1. část (Š II) 

kurz 40 h 1 Vývojová psychopatologie ve školním prostředí (lektor PhDr. 
P. Nilius, Ph.D. (MAP II) 

3. 6. 2021 2 Revize RVP ZV – algoritmizace a programování,  NPI ČR 

15. 6. 2021 1 Revize RVP ZV – Základy algoritmizace a programování 

Vedení školy – sebevzdělávání formou  přednášek, kurzů (včetně v on-line prostředí) 

21. 9. 2020 1 Finanční řízení aktuálně  (P. Schwarcová) 

6. 10. 2020 1 Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI (KVIC NJ) 

9. 10. 2020 1 Doplňkové materiály do Aj, skládačky nejen v češtině (Životní 
vzdělávání) 

23. 10.2020 1 Konzultace pro příjemce k výzvám 02_18_063 a 02_18… 
Šablony  

23. 2. 2021 1 Leadership ve školské praxi KVIC NJ OSR (ŠII) 

2.-3.12.2020 2 Rozpočet školy, fondy PO, KVIC NJ 

3. 3. 2011 1 Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2021 (MSK) 

5. 3. 2021 4 Ředitel a jeho sborovna ((Lektorka Michaele Veselá) 

18. 3. 2021 2 INSPIS ŠVP pro ZŠ 

25. 3. 2021 1 Jak využít nástroje Office 365 pro efektivní řízení školy KVIC  

14. 4. 2021 4 Jak využít nástroje Office 365 pro efektivní řízení školy KVIC  

21. 4. 2021 2 Jak na nový RVP ZV (NPI ČR) 0 Kč 

11. 5. 2021 1 Jak využít nástroje Office 365 pro efektivní řízení školy KVIC 0 
Kč 

3. 6. 2021 2 Revize  RVP ZVNová informatika, Základy algoritmizace a 
programování 

29. 6. 2021  15 PP (MŠ ,ZŠ ) MS Excel pro mírně pokročilé – ICT  (Š II) 
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7.2 Realizované DVPP -  mateřská škola 
 

Vzdělávání pedagogů neprobíhalo zcela podle plánu – důvodem byly naplánované seminářem, 
které vyžadovaly osobní účast na akci, to však pandemická situace nedovolovala. Pedagogové tak 
využívali vzdělávání především formou webinářů, jejichž nabídka byla velmi pestrá a ve většině 
případů i obsahově užitečná. Tento nový způsob vzdělávání pedagogové hodnotili kladně. 

Poznatky, zkušenosti, získaný materiál z absolvovaných seminářů učitelky předávaly svým 
kolegyním na pedagogických či metodických poradách. Vzdělávání pedagogů probíhalo také 
formou studia odborné literatury ze školní knihovny nebo čerpáním materiálů z internetu. 

 
Počet účastníků (učitelek MŠ) Název kurzů (studium k prohlubování odborné kvalifikace) 

2 Kognitivně behaviorální přístupy v praxi pedagoga 

1 Vzdělávání a péče o děti a žáky mimořádně nadané 

4 Jak profesionálně komunikovat se svým okolím 

4 Efektivní komunikace s rodiči 

2 Portfolio dítěte smysluplně a prakticky 

1 V každou chvíli jste jim vzorem 

3 Pokusy – UDIV   

8 Office 365 efektivně pro všechny 

4 Využití Hejného metody v praxi běžné MŠ 

1 Příběhy, kde se problémy neřeší kouzlem, ale pokusem 

1 Rozhovory s p. Hermanem 

1 Prevence vadného držení těla, uvolněný sed 
 

1 Sborovna a ředitel 

4 Spolupráce s rodinou - základ předškolního vzdělávání 
 

1 Pracujeme s digitálními texty v procesu vzdělávání 
 

1 Předškolní vzdělávání z pohledu České školní inspekce 
 

1 Rizika, provoz a organizace MŠ ve šk. r.2020/2021 

1 Logopedická chvilka v MŠ 

1 Koučovací přístup v předškolní výchově 

1 Metoda dobrého startu 

2 Autismus a smyslové vnímání 

1 Stres a co s ním 

1 Půjdu do první třídy 

1 Jsme tým 

1 Enviromentální tematika a náměty v MŠ 

 
Za MŠ zpracovala vedoucí učitelka MŠ Silvie Balcárková. 
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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.  
 

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.  
 
Vzhledem k omezení byly tradiční aktivity zcela pozastaveny nebo přizpůsobeny možnostem. 
Uskutečnily se pouze tyto: 
 
Spolupráce školy s obcí: 

• Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 (září) 

• Vítání občánků Trojanovic, setkání s jubilanty (říjen) 

• Rozloučení s žáky 5. tříd (červen) 
 
Spolupráce školy s Klubem rodičů:  

• Mikulášská nadílka (prosinec) 

• Den dětí – připravovali starší žáci pro mladší  (dárky zajistil klub rodičů; 1. 6. 2021) 
 
Spolupráce s partnery Frenštátska (školy, kulturní zařízení, MAP II): 

• Jak šel Matěj do světa (žáci 4. třídy, 15. 6. 2021 – Muzeum, platforma Matematická 
gramotnost v rámci projektu MAP II) 

 
Školní výlety probíhaly v poslední dekádě června jako tematicky zaměřené mimoškolní vzdělávací 
činnosti s přesahem zážitkového výukového programu (prvouka, vlastivěda, přírodověda, tělesná 
výchova). Jednalo se o vycházky do blízkého okolí školy pro nejmladší žáky (Naučná stezka 
Beskydské Nebe, Pohankový mlýn Šmajstrla, škola na Kopané), turisticky zaměřené výlety na 
Ondřejník a Lysou horu. Některé třídy si vycházky zpestřili minigolfem u hotelu Troyer nebo 
v lanovém centru Tarzanie v Trojanovicích. 
 

8.2 Školní družina 
 

• 2 čtenářské kluby v rámci projektu OP VVV Šablony II 

• 4 kluby deskových her a zábavné logiky OP VVV Šablony II 
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8.3 Mateřská škola 

Vzdělávací aktivity mateřské školy jsou pečlivě vyhodnocovány a zpracovány ve Školním 
vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) pod názvem Na valašské dědině. 
Hlavními cíli bylo vytváření podmínek pro zdravé prostředí, pohodu tělesnou, duševní a sociální, 
spolupráce MŠ s rodinou, založenou na vzájemné úctě, otevřenosti, toleranci a partnerství, 
spolupráce s obcí, se ZŠ. Obsahem vzdělávání bylo 10 integrovaných bloků, vycházejících ze života 
lidí na Valašsku: 

• Valášci poznávají své kamarády 

• Podzim na poli a v chalupě 

• Podzimní putování valašským královstvím 

• Vánoce na valašské dědině 

• Pohádky z valašského království 

• Masopust na Valašsku 

• Jaro na Valašsku 

• S píšťaličkou za písničku 

• My jsme Valaši, jedna rodina 

• Valášci se loučí 

Tyto integrované bloky učitelky dále rozpracovávaly v Třídních vzdělávacích programech tak, aby 
byli v souladu se ŠVP. TVP byly velice flexibilní, průběžně dle podmínek a zájmu dětí 
dopracovávány a obměňovány. 

Pedagogové MŠ se shodli na tom, že často zařazují v rámci jednoho integrovaného bloku zbytečně 

přemíru podtémat, která pak díky činnostem jako jsou oslavy narozenin, projektové dny v rámci 

Šablon II, divadla apod. časově nestíhají a pobírají pouze povrchně. Dále uvádějí, že v měsíci září 

by bylo vhodné zaměřit se pouze na adaptaci nově příchozích dětí a důsledné osvojování si 

základních sebeobslužných a hygienických návyků, vzhledem ke stále stoupající nízké úrovni 

nastupujících dětí (doplněno ze Zprávy MŠ za rok 2020/2021 zpracované vedoucí učitelkou MŠ 

Silvií Balcárkovou). 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou státní inspekci 
 
Ve školním roce 2020/2021 nebyla provedena hloubková inspekce ČŠI. 
 
Škola byla na začátku školního roku zařazena do vzorku škol k testování žáků 5. ročníků, které se 
mělo uskutečnit na jaře 2021. Dvakrát avizované testování se z důvodu nepříznivého vývoje 
pandemické situace nerealizovalo. 
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10.  Základní údaje o hospodaření školy 
 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 jsou sestaveny podle Zprávy o hospodaření  školy 
za kalendářní rok 2020. 
 

                                           Hlavní činnost             Doplňková činnost             Celkem 

Tř. 6 – výnosy                 24 038 917,40                     373 919,00                 24 412 836,40 

Tř. 5 – náklady               23 263 222,61                     358 883,34                 23 622 105,95 

Výsledek hospodaření        775 694,79                       15 035,66                      790 730,45 

 

Výnosy z hlavní činnosti byly tvořeny: 

Výnosy z prodeje služeb                                        1 042 835,00 

Čerpání fondů                                                                6 381,00 

Ostatní finanční výnosy                                               33 323,00 

Příspěvek od zřizovatele                                        4 051 000,20 

Příspěvek z MSK                                                    18 571 514,00 

Projekt Šablony 2                                                       332 796,00 

   

Výnosy z doplňkové činnosti byly tvořeny: 

Výnosy z prodeje služeb                                            314 244,00 

Výnosy z pronájmů                                                      59 675,00 

 

Náklady z hlavní činnosti: 

Spotřeba materiálu                                               1 659 393,45 

Spotřeba energie                                                      518 059,75 

Opravy a udržování                                                  605 333,19 

Cestovné                                                                         7 661,00 

Ostatní služby                                                             757 704,16 

Mzdové náklady                                                   13 474 789,00 

Zákonné sociální pojištění                                    4 511 027,00 

Jiné sociální pojištění                                                  55 095,00 

Zákonné sociální náklady                                          285 422,00 

Odpisy                                                                          574 126,50 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku       814 611,36 

 

Náklady z doplňkové činnosti: 

Spotřeba materiálu                                                     164 755,00 

Spotřeba energie                                                           49 002,00 

Ostatní služby                                                                   2 880,00 

Mzdové náklady                                                           111 765,00 
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Zákonné sociální pojištění                                            27 090,00 

Zákonné sociální náklady                                                3 391,34 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
Rozvojový program MŠMT – podpora plavání 
 
MŠMT program za účelem úhrady dopravy žáků na plavecký výcvik zcela ukončilo.  V důsledku 
mimořádných opatření v rámci pandemie onemocnění covid-19 nemohli žáci 1. stupně základních 
škol absolvovat povinnou výuku plavání po celý školní rok 2020/2021. MŠMT doporučuje, aby se 
školy maximálně snažily zajistit povinnou výuku plavání pro všechny žáky v následujícím roce 
2021/2022, kteří se jí v důsledku pandemie nemohli zúčastnit. Tento záměr MŠMT rozšířilo o 
finanční zabezpečení ze státního rozpočtu na náklady na dopravu žáků do bazénu a zpět.  Dopravu 
je možné nově hradit z prostředků ONIV, protože MŠMT zajistilo rozšíření jejich účelovosti v § 160 
školského zákona i na výdaje školy na dopravu při akcích v rámci vzdělávání a zároveň zvýšilo 
normativ na žáka základní školy na přibližně dvojnásobek.  
 
 
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 byl plánován na období od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021. Již v první vlně pandemie 
na jaře 2020 opatření pozastavila realizaci mnohých aktivit. Proto po podzimním uzavření škol 14. 
10. 2020 škola požádala nejen o posunutí termínu projektu do 31. 7. 2021, ale také o změnu aktivit 
tak, aby mohly být finanční prostředky smysluplně dočerpávány. Žádosti bylo vyhověno, změněné 
aktivity mohly být realizovány od 29. 10. 2021.  
 
Následující tabulka nabízí přehled všech aktivit OP VVV Šablony II 

Mateřská škola 

Vzdělávání pedag.pracovníků MŠ - ICT 2.I/6h po změně navýšeno 

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ 2.I/11a beze změn zrealizováno 

Projektový den ve škole pro MŠ 2.I/12 po změně náhrada, nebylo 
možné realizovat 

Projektový den mimo školu pro MŠ 2.I/13 po změně náhrada, nebylo 
možné realizovat 

Komunitně osvětová setkávání 2.I/15 po změně náhrada, nebylo 
možné realizovat 

Vzdělávání pedag.pracovníků MŠ – osobnostně 
sociální rozvoj 

2.I/6d po změně nově 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 2.I/8 po změně nově 
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12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Jedna zaměstnankyně dokončila studium speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě a jedna 
zaměstnankyně dokončuje studium školního metodika 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 

Základní škola 

Vzdělávání pedag. pracovníků ZŠ – osobnostně 
sociální rozvoj 

2.II/6d po změně navýšeno 

Vzdělávání pedag.pracovníků ZŠ - ICT 2.II/6h po změně navýšeno 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 2.II/16 a beze změn zrealizováno 

Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub 2.II/17a beze změn zrealizováno 

Klub pro žáky ZŠ –  klub zábavné logiky a deskových 
her 

2.II/17b beze změn zrealizováno 

Projektový den ve škole (ZŠ) 2.II/19 po změně náhrada, nebylo 
možné realizovat 

Projektový den mimo školu (ZŠ) 2.II/20 po změně náhrada, nebylo 
možné realizovat 

Komunitně osvětová setkávání (ZŠ) 2.II/22 po změně náhrada, nebylo 
možné realizovat 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

2.II/18 po změně nově 

Školní družina 

Vzdělávání pedag. pracovníků ŠD – osobnostně 
sociální rozvoj 

2.V/4d po změně navýšeno 

Projektový den ve školní družině 2.V/12 po změně náhrada, nebylo 
možné realizovat 

Projektový den mimo školní družinu 2.V/13 po změně náhrada, nebylo 
možné realizovat 

Vzdělávání pedag. pracovníků MŠ - ICT 2.V/4h po změně nově 

Klub pro účastníky ŠD – čtenářský klub 2.V/11a po změně nově 

Klub pro účastníky ŠD - klub zábavné logiky a 
deskových her 

2.V/11ab po změně nově 
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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.   
Věříme, že v novém školním roce 2021/2021 po přerušení naváže na tyto doplňující mimoškolní 
aktivity. 
 
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 (předpis) školy definuje účel 
čerpání fondu: příspěvky na provoz zařízení sloužících kulturnímu a sociálnímu rozvoji 
zaměstnanců, příspěvek na závodní stravování, příspěvek na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a 
sport, případně poskytnutí darů. Ve školním roce 2020/2021 bylo zaměstnancům umožněno 
čerpat fond na závodní stravování, na vitamínové doplňky, na masáže, na dioptrické brýle nebo 
speciální optické pomůcky, na pořízení knih, na rekreaci a na penzijní připojištění. 
 

15. Shrnutí záměrů školy: 
 
Výroční zpráva byla zpracována na základě vlastního hodnocení školy, dále odpovídá na nové 
požadavky v oblasti výchovně vzdělávacího zaměření, na neočekávané organizačně provozních 
změny (personální, materiální, legislativní), a současně reflektuje součinnost všech zaměstnanců 
školy se zřizovatelem. 
 
Oblast výchovně vzdělávací: 
 
Plány na kulturní, sportovní a mimoškolní vzdělávací aktivity ve sledovaném školním roce 
2020/2021 zcela nahradily cíle spojené s naplňováním náročného distančního vzděláváním. Proto 
bylo nezbytné primárně se zaměřit a nadále ve školním roce 2021/2020 navazovat na tyto dílčí 
oblasti: 
 

• Mapování a ověřování dosaženého pokroku jednotlivých žáků v rámci monitorování dopadů 
vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2020/2021. 

• Na základě zjištěných výsledků neprodleně zahájit podporu MŠMT v podobě Národního plánu 
podpory (podzimní doučování žáků).  

• Nastavení všech nezbytných podmínek pro úspěšné vyrovnávání rozdílů a nedostatků ve 
znalostech a dovednostech jednotlivých žáků. 

• Podporovat získané zkušenosti s využíváním digitálních technologií v době distanční výuky 
(učitelé/žáci). 

• Podpora psychické pohody a posilování dobrých vztahů mezi dětmi. 

• Podpora pohybových dovedností a aktivit žáků základních škol včetně měření tělesné 
zdatnosti. 
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• Důraz na péči o vlastní zdraví i zdraví druhých v době pandemie, především na pohybové 
aktivity ve škole i mimo školu. 

• Rozvoj dovednosti se učit. 

• Motivující hodnocení zaměřené na zpětnou vazbu k individuálnímu pokroku žáka. 

• Podle možností postupně obnovovat spolupráci s partnery (frenštátské školy a kulturní 
zařízení – muzeum, kino, kulturní středisko). 

• Vzdělávání pedagogů zaměřit na oblast Revize ZV (tzv. malá revize Nová informatika a pilotní 
zavádění digitální kompetence žáků do výuky) a na aktualizaci ŠVP v programu INSPIS. 

 
Materiálně technická zabezpečení, opravy, údržba, hygienické a bezpečnostní požadavky:  
 

• renovace a rozšíření vstupního videovrátníku u hlavního vchodu ZŠ (říjen 2020), 

• výměna dvou dataprojektorů z důvodu nedostatečné svítivosti (prosinec 2020), 

• montáž nového routeru v budově MŠ pro zajištění vzdálené zprávy počítačové sítě (prosinec 
2020), 

• pořízení síťové tiskárny pro MŠ (prosinec 2020), 

• nový regálový systém jako úložný prostor v kabinetu didaktických a učebních pomůcek byl 
namontován v době jarních prázdnin (březen 2020), 

• pořízení 10 ks grafických tabletů pro zajištění distanční výuky v ZŠ (březen 2020), 

• výmalba větší učebny v přístavbě tělocvičny stíratelným povrchem (červenec 2021) a běžná 
výmalba v učebně na spojovací chodbě, zde také zakoupen nový koberec, 

• výměna dvou poškozených mechanických pláten za elektrické v učebně na spojovací chodbě 
a v 1. patře nejstarší části školy v budově A (červenec 2020). 

• nová magnetická trojlistá tabule do učebny na spojovací chodbě (červenec 2021), 

• vystěrkování a pokládka podlahy v kanceláři ředitelky školy (srpen 2021), 

• pořízení elektrického piana – ZŠ (červenec 2021), 

• oprava žaluzií a pákových systémů ve třídách/tělocvičně/šatnách (srpen, červenec 2021), 

• didaktické a učební pomůcky byly pořizovány podle potřeb žáků v optimálním množství a 
podle vzdělávacích cílů (především jako podpora matematické a čtenářské gramotnosti). 

 
Materiálně-technické podmínky vzdělávání MŠ: 

Citováno ze Zprávy MŠ 2020/2021: Dle naplánovaného záměru 2020/2021 se nám podařilo 

zakoupit nové koloběžky a odrážedla a nové pomůcky na hru dětí na zahradě, dále zvelebit 

prostranství před MŠ Trojanovice pod Javorníkem a položit nový koberec do třídy Beruška a 

Košíček. V rámci Vánoční nadílky jsme vybavili třídy novými hračkami a pomůckami.  

Záměr 2021/2022 :  výsadba zeleně v části zahrady Beruška, Sluníčko , vydláždění a zastínění 

venkovního prostranství třídy Beruška, kde děti v letních měsících obědvají, vybudování 

venkovního zázemí před třídou Košíček, zvelebení prostranství před třídou Javorníčci výsadbou 

zeleně, na všechny zahrady zabudovat tzv. pítka. 
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Investiční záměry ZŠ: 
 
Také v následujícím školním roce evidujeme velký počet uchazečů do 1. tříd. Rádi bychom 
zachovali z důvodu zajištění efektivní individualizované výuky dvě třídy. Ve fázi intenzivního řešení 
je: 

• vybudování nástavby tří odborných učeben (zahájení během hlavních prázdnin 2022) 

• ve střednědobém plánu dále vybudování nové školní jídelny a kuchyně v budově ZŠ – A. 
 
 
 
V Trojanovicích dne 20. 9. 2021 
Zpracovala: Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy 
 

Pedagogická rada projednala dne 21. 9. 2021 

Školská rada  schválila dne  4. 10. 2021 

 

 


