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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 

Školní rok 2021/2022 poznamenala, stejně jako dva předchozí, epidemie koronaviru. Vládní 
opatření ale školy neuzavřely, žáci a zaměstnanci se plošně testovali.  

Evidence související se sledováním výsledků testování žáků, se skladováním testů včetně 
kontroly jejich expirační lhůty a s následnou komunikací s Krajskou hygienickou stanicí 
Moravskoslezského kraje v případě nařízení karantén dětí, žáků a zaměstnanců měla zejména 
v lednu a v únoru, kromě administrativní zátěže, dopad na organizační a personální zajištění 
řádného provozu všech součástí školy (školní kuchyně, školní družina, mateřská a základní 
škola). 

Druhou polovinu školního roku 2021/2022 poznamenala ruská agrese vůči Ukrajině a s tím 
související další migrační vlna, která se přelije i do dalšího školního roku 2022/2023.Po 
vypuknutí války na Ukrajině 24. února 2022 začaly do Česka přicházet ukrajinské děti a žáci, 
kteří byli začleňováni do škol. Žádosti o přijetí dětí a žáků z Ukrajiny byly podávány do 
frenštátských škol. Škola v Trojanovicích neevidovala žádnou žádost. V červnu 2022 proběhly 
zvláštní zápisy pro cizince do mateřských škola a do 1. třídy pro školní rok 2022/2023. 

Základní údaje o škole 

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, zájmové vzdělávání bylo ve školním roce 
2021/2022 realizováno v kmenových učebnách I. A, I. B a III. A. Tato skutečnost má vliv na vyšší 
organizační nároky z hlediska zajištění vhodných prostorových podmínek pro didaktický 
materiál k výuce, úložných systémů pro pomůcky školní družiny, a také na pracovní zázemí 
zaměstnanců. 

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, pokračuje se nadále v 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 zůstává investiční prioritou nástavba učeben, 
která by musela být realizovaná před vybudování školní kuchyně a zvětšením jídelny v nejstarší 
části budovy základní školy. Nutnost tohoto rozhodnutí potvrzuje také rozbor demografického 
vývoje obce, který byl zpracován v březnu 2022 před zápisem dětí k povinné školní docházce 
v souvislosti s navýšením kapacity počtu žáků základní školy, školní družiny a strávníků školní 
jídelny. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje rozhodlo o změnách ve školském rejstříku s účinností od 1. 9. 2022 
takto: 



5 
 

• zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy ze 160 na 175, 

• zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny ze 75 na 90, 

• zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných školní jídelny z 260 na 275, 

• zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných školní jídelny – výdejny z 200 na 220. 

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 
ID datové schránky: 559kkun 
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 2021/2022 

Základní škola IZO: 102232733 160 žáků 

Mateřská škola IZO: 107625661   99 dětí 

Školní družina  IZO: 119800870   75 žáků 

Školní jídelna - vývařovna IZO: 103080945 260 obědů 

Školní jídelna - výdejna IZO: 150074069 200 stravovaných 
  

mailto:reditel@zstrojanovice.cz
mailto:silvie.balcarkov@mstrojanovice.cz
mailto:jidelna@mstrojanovice.cz
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1.2 Úplnost a velikost školy  

Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka a MŠ Trojanovice je jedinou školou v Trojanovicích. Základní 
škola je neúplná, poskytuje vzdělávání pro 1. stupeň základní školy (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 a z Kunčic pod Ondřejníkem. 

Ve školním roce 2021/2022 měla základní škola 9 tříd, povinnou školní docházku plnilo ke dni 
30. října 2021 celkem 161 žáků, z toho 3 žáci plnili školní povinnosti formou individuálního 
vzdělávání (v tabulce označeno zkratkou IV) v souladu s § 41 školského zákona, a 1 žák plnil 
docházku v zahraničí podle § 38, v platném znění (v tabulce označeno Z). V listopadu 2022 
přestoupil jeden individuálně vzdělávaný žák do jiné školy. 

Údaje v tabulce 1 (Tab.1) jsou uváděny ke dni 31. října daného školního roku (2021/2022) ve 
shodě s údaji vykazovanými MŠMT pro stanovení výše závazných ukazatelů přímých nákladů 
ze státního rozpočtu. 
 

Tab. 1 Počet žáků ve třídách 2021/2022  

třída počet žáků třídní učitelka            2021/2022    

I. A   20 (z toho 1 Z) Mgr. Michaela Manová 

I. B 19  Mgr. Hana Pražáková 

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

II. B 13 Mgr. Sára Knebelová 

III. A 17  Mgr. Lenka Mužíková 

III. B 17 Mgr. Pavla Mynářová 

IV. A 19 (z toho 1 IV) Mgr. Gabriela Hellebrandová 

IV. B 17  Mgr. Pavla Cibulcová 

V. B 24 (z toho 1 IV) Mgr. Nikola Foldynová 

Celkem 161 žáků; průměrný počet žáků na třídu včetně IV a Z je 17,9. 
 

Tab. 2 Přehled počtu žáků ZŠ od školního roku 2021/2022 

Školní rok 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Počet žáků 142 143 151 153 161 

Počet tříd 8 7 8 9 9 

Počet žáků na 
třídu 

17,7 20,42 18,9 17 17,9 

 
Tři oddělení školní družiny vedly: 

• 1.  oddělení Bc. Kateřina Hrnčířová 

• 2.  oddělení Bc. Jana Tataláková 
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• 3. oddělení 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. 

Tab. 3 Přehled dětí v jednotlivých tříd 1 

Třída 
mateřské školy 

 

Celkový  
počet  

Z toho  
chlapců 

Z toho  
dívek 

Z toho 
 předškoláků 

Z toho 
individuální 
vzdělávání 

výjimka 
z počtu   

SLUNÍČKO 26 18 8 11 0 + 3 děti 

BERUŠKA 27 17 10 7 2 + 3 děti 

JAVORNÍČCI 25 12 13 6 1 + 1 dítě 

KOŠÍČCI 18 10 8 7 0       - 4 děti 

Celkem 96 57 39 31 3  

 
V mateřské škole děti vzdělávají tito pedagogičtí pracovníci: 

• MŠ Trojanovice 362 – Mgr. Markéta Kostelníková, Mgr. Bc. Lucie Moravcová, Monika 
Martiňáková (asistent pedagoga) 

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

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

Tab. 4 Naplněnost tříd a oddělení všech  součástí školy – MŠ, ZŠ, ŠD 

Statistika k 30. 9. 2021                                                                                                                         Tab.4 

sosučást školy počet tříd/oddělení počet žáků/dětí naplněnost 

ZŠ 9 161 17,88 

MŠ 4 96 24 

ŠD 3 75 25 

1.3 Materiálně technické vybavení školy 

Škola disponuje dobrým materiálně technickým vybavením a společně s moderní odbornou 
počítačovou učebnou vybudovanou v roce 2019 je dostačující k realizaci plánované změny ŠVP 
v oblasti informatiky napříč všemi předměty s účinností od 1. 9. 2022. Ve školním roce 
2021/2022   distanční ani rotační forma vzdělávání nebyla využita, nikdo ze zákonných 
zástupců nepožádal o zapůjčení IT techniky.  

Podporou v oblasti digitalizace škol byly v druhém pololetí 2021/2022 neinvestiční dotace ze 
státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost. Finančním zdrojem jsou prostředky fondu 
Evropské unie – Next Generation EU. Tyto finanční prostředky jsou účelově vázané (ÚZ) a jejich 
čerpání je limitováno do 31. 12. 2022. 
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• ÚZ 33088 ve výši 40 000 Kč na pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné 
žáky ZŠ. 

• ÚZ 33087 ve výši 63.200 Kč na pořízení učebních pomůcek pro rozvoj informatického 
myšlení dětí v mateřské škole a jejich digitálních kompetencí. 

• ÚZ 33087 ve výši 157 000 Kč na pořízení pokročilých digitálních učebních pomůcek 
využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí. 

Základní přehled o vybavení školy materiálně technickými pomůckami nabízí tabulka zde: 

Materiálně technické vybavení školy                                                                                        Tab. 5 

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, venkovní 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, doplněny pomůcky pro rozvoj 
polytechniky – 10 stavebnic Merkur, 10 
magnetických stavebnic 
 

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. 
 

vybavení učebními pomůckami v rámci 
digitalizace škol 2021-2022 

2 Evo Ozoboti, 6 BeeBootů (robotika, 
informatika)  
Licence výukových programů Umíme to pro 
předměty Čj, M, Inf, Aj 
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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). 

Ve složení členů školské rady na období 2022/2023 nedošlo k žádným změnám. 

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 4. 10. 2021, 16. 3. 2022 a 29. 8. 2022.  

2. Přehled oboru vzdělání a vzdělávací programy 

2.1 Obor vzdělání 

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                                                                                                                     Tab. 6 

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 školního vzdělávacího programu Číslo jednací Součást školy       Tab. 7 

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 pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) Učíme se pro sebe je postaven na 
srozumitelné a reálné vzdělávací nabídce. Aktuálně prochází reformou v oblasti digitalizace, 
která je současně dílčím záměrem dokumentu MŠMT Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+. 

Od 1. 9. 2022 zahájí škola vzdělávání Informatiky, která začleňuje do vzdělávání nové digitální 
kompetence. Vychází z koncepce školy, která pravidelně posuzuje průběh směřování školy 
v oblasti pedagogické, materiálně technické a ekonomické. Dílčí cíle jsou průběžně 
projednávány na pedagogických a metodických poradách nebo provozních a operativních 
jednáních.  
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Specifickým úkolem je pro školy Integrace a vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí 
vyučovacího jazyka v mateřských, základních a středních školách, se specifickým zřetelem 
k integraci a vzdělávání dětí z Ukrajiny. 

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).  

2.3 Učební plány ve školním roce 2021/2022 

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 v předmětu Anglický jazyk a Informatika v 5. třídě. 

Případné dopady na vzdělávání žáků v režimu distančního vzdělávání, které školy zasahovalo 
v průběhu celého školního roku 2020/2021, podpořilo MŠMT tzv. Národním plánem podpory 
(NPP) formou „podzimního“ doučování v období září – prosinec 2022. Ve druhém pololetí 
2021/2022 MŠMT navázalo Národním plátem obnovy (NPO) ve dvou oblastech: doučování 
žáků v období leden – červen 2021 a digitalizace školy. Doučování se realizovalo nad rámec 
učebního plánu. 

Přehled základního učební plánu je zaznamenán v tabulce Tab. 8. 

Učební plán 2021/2022                                                                                                             Tab. 8 

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 
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Přehled o celkovém počtu hodin v tabulce označené Tab. 9 představuje skutečnou potřebu 
školy pro zajištění výuky podle rozvrhů hodin včetně dělení tříd na skupiny a úvazků pro 
pedagogické pracovníky.  

Učební plán 2021/2022  -  skutečnost výukových hodin                                                   Tab. 9 

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 

III.B 25 9 3 5 2 - - - 1 2 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. 25 + 4 7 3+3 5 - 2 2 1+1 1 1 1 2 

Celkem  215 75 22 43 12 6 6 2 9 13 9 18 

2.4 Přehled zájmových útvarů  

Ve školním roce 2021/2022 bylo možné, i přes pokračující opatření MŠMT formou 
screeningového testování žáků a zaměstnanců školy, nabídnout žákům zájmové útvary. 
Činnost těchto aktivit je závislá na osobních možnostech vedoucích kroužků, na prostorových, 
personálních a provozních podmínkách školy, dále na provozu školní družiny a tělocvičny. 
Limitem je také počet účastníků z bezpečnostních důvodů. 

Přehled zájmových kroužků ZŠ 2021/2022                                                                        Tab. 10 

Zájmový kroužek pořadatel/vedoucí poznámka 

Basketbal Basketbalový klub 1.- 3. ročník 

Miniházená CVČ ASTRA /K. Hrnčířová 3. – 5. ročník 

Běžecké lyžování P. Mynářová, J. Schwarcz 2. – 5. ročník 

Sboreček (zpěv, rytmika, dramatizace) L. Mužíková 1. – 5. ročník 

Zábavná angličtina  I.Štefková 3.- 5. ročník 

Tančíme pro radost (prvky moderního tance) I.Štefková 2. – 5. ročník 

Vlastivědný kroužek H. Fojtíková, D. Strnadel 2. – 5. ročník 

V mateřské škole probíhaly doplňkové činnosti Valášek Trojanovjánek a výuka hry na flétnu. 

Valášek Trojanovjánek reprezentoval MŠ svými vystoupeními na výstavě Zahrádkářů ve 

Frenštátě pod Radhoštěm  a na vystoupení v hotelu Beskyd pro místní důchodce v květnu 

2022. Obě doplňkové činnosti předvedly své dovednosti rodičům na závěrečné Zahradní 

slavnosti k ukončení školního roku. Předplavecké výuky a lyžařského kurzu se zúčastnily pouze 

nejstarší děti ze všech našich tříd. Z důvodu velké pracovní vytíženosti lektorky bohužel 

v tomto školním roce nezahájila svou činnost doplňková činnost Šachy, který se v předešlých 

letech těšil zájmu dětí a rodičů. 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Ke dni 31. 8. 2022 byl celkový počet zaměstnanců školy 37, z toho je 9 pedagogických 

pracovníků v mateřské škole (z toho 8 učitelek a 1 asistentka pedagoga). V základní škole se 

na vzdělávání a výchově žáků podílí 15 pedagogických pracovníků, z toho 9 třídních učitelek, 

ředitelka školy, zástupce ředitelky a 3 vychovatelky školní družiny, jedna paní učitelka odchází 

na mateřskou dovolenou. Provoz školní jídelny a výdejen stravy zabezpečuje 1 vedoucí školní 

jídelny, 3 kuchařky a 1 pomocná kuchařka. Úklidu čtyř tříd MŠ s odloučenými pracovišti v MŠ 

Pod Javorníkem a jedné třídy MŠ v budově ZŠ (Košíček) se věnují 3 uklízečky/domovnice.  

Provoz základní školy mají na starost 3 pracovnice (domovnice tělocvičny, domovnice školy a 

uklízečka). O údržbu všech tří budov školy ZŠ a MŠ se stará 1 domovník/topič. Ekonomickou 

oblast pro všechny zařízení školy zajišťuje 1 paní účetní. 

Tab. 11 Pracovníci školy podle druhu zařízení: 

Tab. 11 pedagogové provozní celkem 

ZŠ MŠ ŠD ZŠ MŠ ŠJ 

zaměstnanci  12 9 3 5 3 5 37 

přepočtený 
stav 

12,14 8,88 2,04 5 3 5 36,06 

Pokračující hygienická opatření v oblasti izolace a karantén z důvodu pandemie výrazně 
ovlivnila pracovní neschopnost zaměstnanců školy na všech úsecích. Ve školním roce 
2021/2022 bylo ve stavu pracovní neschopnosti celkem 24 zaměstnanců, z toho 10 provozních 
zaměstnanců a 14 pracovníků pedagogických. Pracovní neschopnost zmíněných zaměstnanců 
trvala celkem 555 kalendářních dnů, z toho 179 dnů karanténa, 34 dnů OČR a 342 dnů nemoc. 
Z výše uvedeného celkového počtu 555 bylo 398 pracovních dnů. Nebyl zaznamenán žádný 
pracovní úraz.  

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

Údaje o pedagogických pracovních jsou evidována k 30. 6. 2022. Ve všech zařízeních školy 
pracovalo celkem 23 pedagogických pracovníků a jejich kvalifikovanost 100 %. Hodnoty 
aprobovanosti učitelů jsou v ZŠ 83 %, v mateřské škole 100 %, ve školní družině 67 %. 
 
Tab. 12 Rozdělení pedagogických pracovníků podle délky pedagogické praxe: 

Tab. 12 Do 10 let Do 20 let Do 30 let Do 40 let Nad 40 let 

MŠ 0 6 3 0 - 

ZŠ 2 3 3 3 - 

ŠD 0 1 1 - 1 
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Tab. 13 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 3 0 8 0 9 0 2 0 1 0 23 
 

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 2022/2023 

Základní škola 

Zápis dětí k povinné školní docházce (PŠD) do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 byl po 
zkušenostech z předcházejících „kovidových“ dvou let  rozdělen na část administrativní a 
motivační (dobrovolná,  osobní účast dítěte). 
Žádost (přihlášku) o zápis měli možnost zákonní zástupci podat v elektronické podobě od 
pátku 1. 4. 2022 do pondělí 4. 4. 2022. Součástí tohoto kroku byla rezervace termínu 
administrativní části zápisu, který se uskutečnil ve dnech úterý 5. 4 – středa 6. 4. 2022 ve dvou 
zápisových místnostech budovy ZŠ. Motivační část zápisu (rodiče s dětmi) se konala v sobotu 
9. dubna 2022 od 8:00 do 11:30 hodin v budově ZŠ v Trojanovicích pro předem zapsané 
uchazeče. 

Evidence obyvatel narozených od 1. 9. 2012 – 31. 8. 2016 ke dni 10. 4. 2022 datovala 35 dětí 
ze spádové oblasti Trojanovice. Z tohoto počtu je 1 dítě je vzděláváno předčasně od 1. 9. 2021. 
V řádném termínu zápisu bylo podáno 28 žádostí o přijetí k PŠD do 1. třídy (v tom 5 žáků po 
odkladu) a 5 žádostí o odklad PŠD o jeden rok. V období po termínovaných zápisech byla 
evidována 1 žádost o přijetí do 1. třídy a 2 žádosti o odklad PŠD. Záznam o průběhu zápisu 
v tabulce č. 14. 

Zápisy – LEX Ukrajina 

Z důvodu ruské agrese na Ukrajině stanovilo MŠMT opatřen k realizaci zápisů pro cizince (zápis 
cizinců do 1. tříd a zápis cizinců k povinnému předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2022/2023). Škola v Trojanovicích oba zvláštní zápisy uskutečnila 8. června 2022 prezenční 
formou. Škola přijala jednu žádost o přijetí k povinné předškolní docházce, nebyla evidována 
žádná žádost k přijetí cizince do 1. třídy ve školním roce 2022/2023. 24. 6. 2022 byly přijaty 2 
žádosti o přijetí dítěte - cizince k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2022 (1 žák do 2. ročníku, 1 
žák do 4. ročníku). 

Mateřská škola 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhl ve dnech 2. 5. a 4. 5.2021 od 8:00 do 16:00 hodin 
v kanceláře vedoucí učitelky mateřské školy (dále jen MŠ) v běžném prezenčním režimu. MŠ 
zaevidovala celkem 53 žádostí, z toho bylo 9 žadatelů s jiným trvalým pobytem než v obci 
Trojanovice. Při rozhodování o přijetí postupovala ředitelka školy podle platných kritérií. MŠ 
vyhověla celkem 29 žádostem. Odvolání nepodal žádný zákonný zástupce. Přijaty byly pouze 
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děti s trvalým pobytem v obci Trojanovice. Celkem 2 zákonní zástupci dětí, kteří budou mít 
předškolní vzdělávání povinné, si zvolili individuální formu vzdělávání v MŠ. 

Prázdninový provoz probíhal od 1.7. do 31.7.2022 v MŠ Trojanovice 345 ve třídě Beruška pro 
celkem 34 dětí ze všech našich tříd. Průměrná docházka byla 17 dětí. 

Tab. 14 Záznam o průběhu zápisu pro školní rok 2022/2023: 

Zápis 2022                   pro školní rok 2022/2023 Základní škola Mateřská škola 

Zapsáno celkem (žádosti o přijetí i o odklad)       35* 
 

53 
 

Žádostí o odklad povinné školní docházky        5**  

Žádost o přijetí k PŠD/ZV po termínu zápisu                1**  

Žádost o odklad PŠD (po termínu zápisu)          1***  

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1.třídy/ do MŠ 29 29 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 6  

Rozhodnutí o nepřijetí  0 20 

Počet odvolání 0 0 

*  Z toho 2 z jiného než spádového obvodu 
** Z toho 1 dítě z jiného než spádového obvodu 
*** Dítě v zahraničí 

 

4.2 Údaje o přestupu žáků na 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia 

Základní škola v Trojanovicích je školou neúplnou s 1. až 5. ročníkem. V tomto školním roce 
ukončilo vzdělávání celkem 23 žáků. Z pátého ročníku odchází studovat na víceletá gymnázia 
ve Frenštátě pod Radhoštěm a V Rožnově pod Radhoštěm celkem 4 žáci, 11 žáků bude po 
hlavních prázdninách pokračovat v ZŠ a MŠ Tyršova ve Frenštátě pod Radhoštěm a 8 žáků 
naváže ve vzdělávání v ZŠ a MŠ Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm.  
  

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

5.1 Přehled o prospěchu za 2. pololetí 2021/2022 

Přehled o prospěchu tříd za 2. pololetí 2021/2022 ke dni 25. 6. 2022                               Tab. 15 
třída počet 

žáků/hoši/dívky 
S vyzna-
menáním 

prospělo Nepro- 
spělo 

z toho žáci s 
dostatečnou 

průměr 

I.A 20/11/9 * 19 0 0 0 1,00 

I.B 19/10/9  19 0 0 0 1,00 

II.A 15/8/7** 14 1 0 0 1,12 

II.B 13/7/6 13 0 0 0 1,07 

III.A 17/8/9 16 1 0 0 1,14 

III.B 17/6/11 15 2 0 0 1,16 

IV.A 19/10/9** 11 8 0 1 1,45 
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IV.B 17/11/6 11 6 0 1 1,32 

V. 23/16/7 16 7 0 1 1,43 

celkem 160/87/73 134 25 0 3 1,19 

*jeden žák (chlapec) vzděláván v zahraničí podle § 38 školského zákona, není zahrnut do hodnocení 
** jeden žák přezkoušen v rámci individuálního vzdělávání, do hodnocení zahrnut 

Dva žáci plnili školní docházku formou individuálního vzdělávání podle § 41 školského zákona, 
v platném znění (2 chlapci – 2. a 4.ročník). Přezkoušení těchto žáků z naukových předmětů 
(český jazyk, anglický jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda) za 1. pololetí 2021/2022 se 
konalo z důvodu karantén a onemocnění Covid-19 v náhradním termínu 17. 1. a 18. 1. 2022. 
Za období 2. pololetí 2021/2022 byli žáci přezkoušeni ze všech předmětů 6. 6. a 7. 6. 2022. 

5.2 Přehled o chování 

Žádný žák nebyl hodnocen sníženým stupněm chování. Jedna pochvala třídního učitele byla 
udělena žákovi ve 3. A za reprezentaci v recitačních soutěžích. Napomenutí třídního učitele 
bylo uděleno šesti žákům, z toho čtyřem za neplnění školních povinností (zapomínání 
pomůcek, nedbalá příprava) a dvěma za nevhodné chování vůči spolužákům.  

5.3 Údaje o docházce žáků 

Porovnáme-li údaje o omluvených hodinách žáků ve sledovaném školním roce 2021/2022 
se dvěma předcházejícími školními roky, evidujeme výrazný růst omluvené absence žáků. 
Absence v „kovidových“ obdobích (2. pololetí 2019/2020 ve školním roce 2020/2021)   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 omluvenou absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupce nebyl individuálně 
dohodnut jiný způsob zapojení. Škola nezaznamenala neomluvené hodiny žáků. Data jsou 
v souladu s uzávěrkami třídních učitelů. 

Důvodem absence je nemocnost a rodinné dovolené. O uvolnění žáků z vyučování (plánovaná 
absence delší než 3 dny) bylo ze strany zákonných zástupců požádáno ve 25 případech.  Tímto 
evidujeme 613 hodin absence z důvodu rodinných dovolených. Z celkového počtu hodin 
omluvené absence 18 356 je 96,7 % příčinou nemocnost. Plánovat rodinné dovolené mimo 
hlavní prázdniny začíná mít vzestupnou tendenci. 

Omluvená absence žáků 2021/2022 – počty hodin                                                                Tab.16 

Třída  Počet 
žáků* 

1.pol. Průměr 
na žáka 

2.pol. Průměr na 
žáka 

Celkem šk. rok Průměr na 
žáka 

I.A  19 1570 78,50 1421 71,05 2991 157,42 

I.B  19 1149 60,47 1074 56,53 2223 117 

II. A 14 871 58,07 985 65,67 1856 132,57 

II. B 13 701 53,92 894 68,77 1595 122,63 

III.A  17 658 38,71 997 58,65 1655 97,35 

III.B  17 978 57,53 842 49,53 1820 107,05 

IV.A  18 846 44,53 623 32,79 1469 81,61 

IV.B 17 1140 67,06 969 57 2109 124,06 
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V. 23 1661 72,22 1006 43,74 2667 115,96 
Celkem 21/22 157 9574 60,98 8811 56,12 18 358 116,92 
Celkem 20/21 153 2598 16,98 2151 14,05 4749 31 
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 

*V položce Počet žáků nejsou zahrnuti žáci, kteří plní školní docházku v zahraničí (1 žák)  a formou 
individuálního vzdělávání (2 žáci) 
** Položky se nevyhodnocovaly z důvodu nestandardního vedení docházky v souvislosti s mimořádným 
opatřeními pandemie v 2. pololetí 2019/2020. 

6. Údaje o prevenci rizikového chování 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. 

Škola zabezpečuje poradenské služby ve škole školním poradenským pracovištěm (ŠPP), ve 
kterém působí výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují 
s pedagogickými pracovníky základní a mateřské školy. V závažnějších případech ŠPP 
spolupracuje se školským poradenským zařízením (ŠPZ), převážně s pedagogicko-
psychologickou poradnou nebo speciálním pedagogickým centrem. 

6.1 Prevence rizikového chování 

Ve školním roce 2021/2022 proběhly preventivní programy pro třetí, čtvrté a pátý ročník. 
V prvním pololetí se žáci 4. ročníků účastnili besedy s okresním metodikem prevence PhDr. 
Pavlem Letým na téma „Škodlivost kouření“ a žáci 5. ročníku besedy s názvem „Bezpečný 
pohyb ne internetu.“ Řešili zejména množství „přátel“ na sociálních sítích a učili se 
charakterizovat a rozlišit skutečné přátele od těch virtuálních. 

V druhém pololetí školního roku proběhly preventivní programy pod vedením pana Mgr. Petra 
Halamy. Program „Táhneme za jeden provaz“ byl vybrán pro 3. – 5. ročník. Vzhledem k 
distanční výuce, která probíhala v posledních dvou letech, měli třídní učitelé potřebu pracovat 
s třídními kolektivy na vztazích mezi žáky. Program se u dětí setkal s úspěchem, byl plný her, 
aktivit a prožitků. Na základě těchto zkušeností budeme i v příštím školním roce spolupracovat 
s panem Halamou i s panem Letým. 
V příštím školním roce 2022/2023 dojde ke spojení stávajících druhých ročníků v jednu třídu. 
Navázali jsme opět na dlouholetou spolupráci s CVČ Astra ve Frenštátě pod Radhoštěm a 
naplánovali jsme pro budoucí třetí třídu adaptační kurz pod vedením Mgr. Jana Hilšera. 
Adaptační kurz proběhne na počátku října 2023.   

V letošním školním roce se třídní učitelé v rámci třídnických hodin věnovali zejména spolupráci 
žáků mezi sebou, vzájemným vztahům v kolektivu třídy. Stále je patrné, že žáci mají ve třídách 
obtíže s řešením i drobnějších problémů mezi sebou. K dalším tématům třídnických hodin 
patřil také pohyb v kyberprostoru, dodržování pravidel školního řádu, dodržování pravidel 
silničního provozu. 

Také jako v minulých letech jsou preventivní aktivity naší školy shrnuty a vyhodnoceny 
v systému SEPA – systém evidence preventivních aktivit, který slouží k další spolupráci 
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s okresním metodikem prevence a ke konkrétnějšímu plánování preventivních aktivit v rámci 
Moravskoslezského kraje, kde je krajskou metodičkou Mgr. Andrea Matějková. 

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. 

K 30. 6. 2022 bylo na naší škole evidováno 10 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. 

Doporučení pro vzdělávání těchto žáků vydala školská poradenská zařízení. V převážné většině 

to byla Pedagogicko psychologická poradna Nový Jičín. Spolupracovali jsme také se speciálně 

pedagogickými centry v Ostravě. U osmi žáků byla nastavena podpůrná opatření druhého 

stupně.  Dva žáci, kteří pracovali podle individuálního vzdělávacího plánu, byli podpořeni 

třetím stupněm podpůrných opatření.  

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

v rozsahu tří vyučovacích hodin vytvořeny dvě skupiny. Předmět speciálně pedagogická péče 

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

speciální pedagogové.  

V mateřské škole je se specifickými vzdělávacími potřebami jedno dítě, které pracuje podle 

individuálního plánu a k naplnění svých vzdělávacích potřeb mu je poskytována podpora 

asistentem 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 13 žádostí. Na žádost jednoho zákonného zástupce byla 

vpracována písemná zpráva pro účely odborného vyšetření dítěte. Součinnost byla poskytnuta 

také OSPOD a středisku výchovné péče. 

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

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 2021/2022 navázal na oblasti 
vzdělávání předcházejícího (kovidového) školního roku, který reagoval na zaměření a na formu 
vzdělávacích aktivit. Nadále byla využívána také distanční podoba školení (webinářů), což je 
hodnoceno kladně s ohledem na časové možnosti pedagogických pracovníků.  

Cílem je zvyšovat schopnost profilace školy v určitých oblastech tak, aby bylo co nejvíce 
pedagogických pracovníků proškoleno v účelném využití ICT do výuky, v efektivní komunikaci 
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s dětmi, žáky a jejich zákonnými zástupci. Prioritou zůstává osobnostně sociální rozvoj 
pedagogů, témata diferencované výuky žáků a dětí a záměry digitalizace v kontextu 
dokumentu MŠMT Strategie 2030+. Ve druhém pololetí 2021/2022 škola operativně 
začleňovala do plánu DVPP také vzdělávání se zřetelem k integraci a vzdělávání dětí a žáků 
z Ukrajiny. 

Škola navázala na platformy 2. etapy MAP Frenštátsko, které nabízel vzdělávací aktivity na 

základě lokálních potřeb škol. Mezi základní činnosti v rámci MAP patří sdílení dobrých praxí, 

plánování jejich zavádění na dalších školách a co nejširší spolupráce při jejich uplatňování. 

Vybrané platformy MAP II v oblasti vzdělávání vycházejí z potřeb okolních škol: 

• předškolní vzdělávání a péče (dostupnost–inkluze–kvalita), 

• zájmová činnost – školní družiny, 

• čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání, 

• inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, 

• digitální technologie a děti, podpora polytechnického vzdělávání. 

Podporou pro DVPP zůstaly metodické a vzdělávací webináře pořádané NPI ČR (Národní 
pedagogický institut ČR), který spolupracuje s MŠMT. Tato školení dobře reagují na změny ve 
školské legislativně, částečně také na osobnostně sociální rozvoj a profesionální růst 
pedagogických pracovníků. Kvitujeme také jejich ekonomickou stránku (většinou bývají 
zdarma).  

Spolupracujeme dlouhodobě s KVIC, který má bohatou nabídku, po finanční stránce však 
s ohledem na limitované finančních prostředky v položce ONIV je nevýhodný. V tabulce (Tab. 
16) o přehledu vzdělávání uvádíme další osvědčené pořadatele DVPP, např. Tvořivá škola, 
Edupraxe.  Pedagogičtí pracovníci mohou od května 2022 využívat službu společnosti Verlag 
Dashöfer v on-line systému Edu svět školy. 

7.1 Realizované DVPP – základní škola a školní družina 

DVPP a jiné vzdělávání ZŠ (včetně ŠD) 2021/2022                                                                                            Tab. 17 

Datum pořadatel Počet 
prac. 

Rozsah 
hodin 

Zaměření 

07.09.2021 KVIC 1 3 Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga, 
on-line 

08.09.2021 MAP Frenštátsko 1 2 Vyzkoušejte roboty, prezenčně 

20.09.2021 NPI ČR 3 2 Revize ZV –  digitální technologie, on-line 

21.09.2021 NPI ČR 1 2 Revize ZV –  digitální technologie,  on-line 

22.09.2021 MAP Frenštátsko 3 3 Jak nejlépe porozumět dítěti s SPU, prezenčně 

23.09.2021 Tvořivá škola 1 3 Podstatná jména mluvnické kategorie, on-line 

29.09.2021 KVIC 1 16  Zvládání stresu a obnova sil, 2. část 4. 10.2021, on-
line 

29.09.2021 NPI ČR 2 2 Revize RVP ZV Digi- plovárna: Jazyková komunikace 
na 1. stupni ZŠ, on-line 

30.09.2021 KVIC 1 8 Matematika je zábava aneb „Kdo chce být 
milionářem?“, prezenčně 

11.10.2021 KVIC 1 5 Didaktické činnosti a jiné činnosti na 1.st.-ZŠ, 
prezenčně 
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14.10.2021 KVIC 1 8 Hudební výchova na 1. stupni hravě, prezenčně 

18.10.2021 MAP Frenštátsko 3 4 Fyzikální pokusy- divadlo UDIF, prezenčně 

20.10.2021 FRAUS 1 4 Učíme komunikativně a zážitkově, novodobé pojetí 
výuka ČJ na 1. stupni ZŠ, on-line 

03.11.2021 KVIC 2 8 Hry s fantazií, písmeny i čísly, prezenčně 

03.11.2021 Životní vzdělávání 1 1,5 Předškolák v MŠ, on-line 

06.11.2021 Tvořivá škola 1 4 Matematika činnostně ve 3. ročníku, on-line 

12.11.2022 Společně v bezpečí 3 2 Chronický stěžovatel (pro ŠPP) 

08.11.2021 KVIC 1 2 Jak na inovaci ŠVP pomocí INSPIS, on-line 

10.11.2022 Tvořivá škola 1 4 Anglický jazyk činnostně ve 4. ročníku, on-line 

24.11.2022 NPI ČR 1 2 Diagnostika bez diagnostiky, on-line 

08.12.2021 KVIC - OKAP 10 2 Opakování "Microsoft 365 a Teams v práci učitele", 
on-line 

20.12.2022 Učíme společně 1 6 Hluk ve třídě, on-line 

03.01.2022 Učíme společně 1 1 Důkazy o učení, on-line 

12.01.2022 MAP Frenštátsko 2 2 I naše děti potřebují hranice, on-line přednáška 

24.01.2022 NPI ČR 1 2 Revize ZV - Informační systémy, on-line 

27.01.2022 NPI ČR 1 2 Revize ZV –Informační systémy, on-line 

31.01.2022 NPI ČR 1 2 Revize ZV - Digitální technologie, on-line 

02.02.2022 NPI ČR 1 2 Revize ZV – Informační systémy, on-line 

04.02.2022 sborovna 10 6 Právo ve škole, Společně k bezpečí, on-line 

04.02.2022 Tvořivá škola 1 4 Hudební výchova na 1. stupni, on-line 

07.02.2022 Tvořivá škola 1 4 Činnostní učení na 1. stupni ZŠ, on-line 

08.02.2022 Tvořivá škola 1 4 Hudební výchova na 1. stupni, on-line 

21.02.2022 NPI ČR 3 2 Revize ZV - Digitální technologie, on-line 

24.02.2022 MAP Frenštátsko 3 4 Dysgrafie, prezenčně 

28.02.2022 NPI ČR 3 2 Revize ZV - Práce s daty, základy informatiky, on-line 

28.02.2022 NPI ČR 2 2 Revize ZV - Digitální technologie, on-line 

01.03.2022 Tvořivá škola 1 4 Zlomky a desetinná čísla v 5. ročníku, on-line 

09.03.2022 Tvořivá škola 1 4 Hudební výchova na 1. stupni, on-line 

11.03.2022 Společně k bezpečí 1 5 Rizikové chování – legislativní aspekty, prezenčně 

14.03.2022 NPI ČR 2 2 Kybernetická bezpečnost a prevence, on-line 

15.03.2022 MAP Frenštátsko 3 3 Rozvoj tvořivosti u nadaných dětí, prezenčně 

21.03. 2022 NPI ČR 1 2 Revize ZV - Digitální technologie, on-line 

23.03.2022 NPI ČR 1 2 Revize ZV - Základy algoritmizace a programování 

13. 04.2022 Jules a Jim 1 2 Kybernetická bezpečnost, Internetoví úžasňáci,on-line  

14.04.2022 Sborovna ZŠ 12 8 Školení první pomoci a modeloví situace, prezenčně,  
Cermanová 

20.04.2022 MAP Frenštátsko 1 2 ADHD v rodině, on-line 

25.04.2022 MSK 1 2 Jak pracovat s třídním kolektivem při integraci 
ukrajinských žáků, on-line 

26.04.2022 Tvořivá škola 1 4 Pedagogická systemika  - Jak nevyhořet, on-line 

27.04.2022 MAP Frenštátsko 4 2 Setkání pracovních skupin – rovné příležitosti, 
matematická gramotnost, financování, MŠ  

27.04.2022 MAP Frenštátsko 1 4 Stres a relaxace v každodenním životě, on-line  

03.05.2022 MSK - OKAP 1 2 Místo, bezpečí, podpora- vývojové potřeby, on-line 

04.05.2022 MSK - OKAP 2 2 Jak na výuku češtiny zejména ukrajinských dětí 

12.05.2022 Tvořivá škola 1 8 Komunikační dovednosti ve školní praxe, on-line 

16.05.2022 MAP Frenštátsko 4 4 Hry a aktivity na začátek hodiny,  

18.05.2022 Tvořivá škola 1 2 Jak učit a naučit, on-line 
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23.05.2022 MAP Frenštátsko 3 4 Diferencovaná výuka v matematice, prezenčně 

01.06.2022 MAP Frenštátsko 4 2 Setkání platformy Školní poradenská pracoviště, 
prezenčně  

20.06.2022 MAP Frenštátsko 2 4 Objevujeme algoritmizaci ve Scratchi, prezenčně 

25. 08.2022 MAP Frenštátsko 4 8 Seminář Poruchy autistického spektra, prezenčně 

29. 08.2022  KVIC 1 4 Jak pracovat ve škole se žáky s OMJ, prezenčně 

Vedení, metodická podpora, přednášky, webináře 

30.09.2021 KVIC 1 4 Metodická poradna ZŠ, prezenčně 

13.10.2021 KVIC 0 2 Setkání pracovních skupin, prezenčně 

04.11. 2022 MAP Frenštátsko 0 8 Příklad dobré praxe – inkluze ZŠ a MŠ Raškovice, 
prezenčně 

25.11.2022 Microsoft, Gordic 0 2 Spisová služba ve veřejné správě, on-line 

01.12.2022 MAP Frenštátsko 3 2 Setkání pracovních skupin, prezenčně 

02.12.2022 MAP Frenštátsko 0 4 Právní poradna s J. Valentou, prezenčně 

18.01.2022 ProfiEduka 1 4 Financování škol aktuálně, on-line 

21.02.2022 NPI ČR 2 2 Jak na revize RVP pro vedoucí pracovníky, NPI ČR 

23.02.2022 Edookit 2 2 I vaše škola si zaslouží lepší informační systém, 
Edookit 

22.03.2022 Životní vzdělávání 2 1 Jak na hospitace, on-line 

03.05.2022 MSK 1 2 Princip rozpisu přímých nákladů na rok 2022, on-line 

07.06.2022 MAP Frenštátsko 0 8 Exkurze v ZŠ Ludgeřovice MAP – příklad dobré praxe 
digitalizace, prezenčně 

15. 6. 2022 MŠMT 0 2 Institucionalizace podpůrných pedagogických pozic, 
on-line 

26.8.2022 NPI ČR 0 2 Metodická podpora AP – OP JAK Šablony I., on-line 

7.2 Realizované DVPP – mateřská škola 

Pedagogové mateřské školy se vzdělávali především formou seminářů a webinářů nabízených 
KVIC. Dle naplánovaného záměru si rozšiřovali především znalosti a dovednosti v oblasti ICT. 
Naučili se pracovat v programu CANVA, tak aby si mohli tvořit pracovní listy, zpracovávat 
fotografie, videa, vytvářet prezentaci prostřednictvím pozvánek a plakátů.  
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. 
Jako nedostatečné vidí pedagogové vzdělání v práci s interaktivní tabulí (vkládání, tvoření 
nových programů, drobné opravy).  

Počet účastníků z MŠ 

2021/2022 
Název kurzů (prohlubování odborné kvalifikace)            Tab.18 

4 Canva pro začátečníky 

1 Canva pro pokročilé 

1 RVP pro PV – strašák nebo nástroj učitele? 

1 Enviromentální činnosti v MŠ 

1 Práva a povinnosti učitelky MŠ 

2 Bádáme a experimentujeme v MŠ 

2 I naše děti potřebují hranice 

3 Hry v MŠ – hýbeme se a hrajeme si 
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1 Mluví naše dítě správně 

2 Proč si děti vzájemně ubližují 

1 Beseda o dětské řeči 

1 Pedagogická diagnostika v MŠ 

1 Pedagogické kompetence a skupinová dynamika 

1 Školní zralost jako předpoklad úspěchu 

1 Základy sportovní přípravy a metodika pohybových činností 

1 Náměty ve výtvarném tvoření 

1 Práce s dítětem s projevy náročného chování 

1 Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě 

1 Vztah třídního učitele a  asistenta pedagoga 

 Metodická pomoc v systému INSPIS ŠVP pro MŠ 

1 Psychosomatika jako klíč k nemoci dítěte PV 

1 Jak mít ŠVP v souladu s RVP 

1 Základy práce s grafickým monitorem CANVA 

1 Úvod do polytechniky 

1 Rozvoj sluchové percepce a fonematického sluchu u dětí 

9 Školení z První pomoci 
Za MŠ zpracovala vedoucí učitelka MŠ Silvie Balcárková 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Základní škola  

Školní a mimoškolní aktivity byly v souladu s ŠVP Učíme se pro sebe, které současně vychází 
z koncepce školy. Základní rámec těchto záměrů je průběžně vyhodnocován na základně 
reálných potřeb (personální, finanční a časové možnosti). Tematickými okruhy jsou: 

• Zajištění příznivého klimatu školy, zdravého a bezpečného prostředí 

• Představa o efektivní komunikaci se zákonnými zástupci žáků 

• Znalost nových přístupů v oblastech forem a metod výuky a vzdělávání 

• Personální rozvoj školy (vzdělávání zaměstnanců, sdílení zkušeností dobré praxe) 

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.  

Spolupráce školy s obcí, kooperace ZŠ a MŠ, rodiči 

• Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 (1. 9. 2021)) 

• Vítání občánků Trojanovic, setkání s jubilanty (říjen 2021, prosinec 2021, červen 2022) 

• Školní zralost a připravenost (přednáška výchovného poradce pro rodič předškolních dětí, 
listopad 2021) 

• Rozsvícení adventního stromu před školou (listopad 2022) 

• Tříkrálová sbírka (leden 2023) 

• Vystoupení Sborečku na setkání seniorů z Trojanovice (hotel Beskyd, květen 2022) 
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• Předškoláček  šikuláček– společné setkání rodičů a dětí s budoucími paní učitelkami 1. tříd, 
činnostní aktivity  (19. a 26. 5. 2022) 

• Informativní schůzka s rodiči budoucích žáků 1. ročníku (9. 6. 2022) 

• Slavnostní pasování žáků 1. tříd na čtenáře – v knihovně v Trojanovicích na návsi 
(Informační centrum, spolupráce s Knihovnou Frenštát pod Radhoštěm (21. 6. 2022) 

• Rozloučení s žáky 5. tříd – spolupráce rodičů, obce a školy (30. 6. 2022) 

Spolupráce školy s Klubem rodičů a celoškolní projekty:  

• Mikulášská nadílka (prosinec 2021) 

• Olympijský víceboj (celoškolní/celoroční projekt, plnění disciplín průběžně září  - květen 
školního roku,  

• Třídní kola recitační soutěže (leden 2022, Kalusův chodníček 8. 3. 2022, Tadeáš Petr z 3.A 
postoupil do Okresního kola v Novém Jičíně) 

• Den her – celoškolní projekt, žáci 5. ročníku připravují vědomostní a sportovní disciplíny 
pro mladší spolužáky, drobné dárky zajišťuje Klub rodičů – 31. 1. 2022) 

• Třídní kola pěvecké soutěže (Kalusův chodníček, duben, květen 2022) 

• Den dětí – Kouzelníci z Trojanovice (dárky zajistil Spolek klubu, spolupráce s CVČ ASTRA 
rodičů, 1. 6. 2022) 

Spolupráce s partnery Frenštátska (školy, kulturní zařízení, MAP Frenštátsko): 

• Týden vědy: Pokusy s barvami pro 5. ročník (divadlo ÚdiF – MAP Frenštátsko 19. 10.2022) 

• Turnaje v miniházené ZŠ E. Zátopka v Kopřivnici (březen, květen 2022 

• Jak šel Matěj do světa (žáci 4. třídy, leden 2023 – Muzeum Frenštát pod Radhoštěm, 
platforma Matematická gramotnost v rámci projektu MAP II) 

• Sdílení dílen polytechniky, robotiky a elektrotechniky v rámci projektu OKAP II pro 5. ročník 
ve čtyřech dnech (organizátoři Gymnázium a SPŠEaI Frenštát pod Radhoštěm, březen 
2022) 

• Matematický klokan (celoškolní zapojení, březen 2022) 

• Soutěž METAFORMS pro 2. ročníky (MAP Frenštátsko, Matematická gramotnost, březen 
2022) 

• Za symboly Velikonoc (vzdělávací program Muzea Frenštát pod Radhoštěm, 2. ročníky, 
březen, duben 2022) 

• Záchranné branné plavání pro žáky 5. ročníku (2 dvouhodinové lekce, duben 2022) 

• Lichnovský chytrolín – vědomostní klání smíšeného družstva 3., 4., 5. ročníku v ZŠ a MŠ 
Lichnově (5. 5. 2022) 

• Rychlé šípy – divadelní představení v Kině Frenštát pod Radhoštěm pro 4. ročníky (květen 
2022) 

• Májový koncert ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm (květen 2022) 

• Filozofie pro děti 2.tříd (spolupráce s Filozofickou fakultou v Ostravě, Dr. Naldoniová) – 
zážitkový program jako podpora čtenářské gramotnosti (23. 6. 2022) 

Školní výlety a mimoškolní aktivity probíhaly v poslední dekádě června jako tematicky 
zaměřené mimoškolní vzdělávací činnosti s přesahem zážitkového výukového programu 
(prvouka, vlastivěda, přírodověda, tělesná výchova): 

• Štramberk, program Rikitan, 1. třídy, 23. 5. 2022 

• Archeopark Chotěbuz, 2. třídy, 15. 6. 2022 
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• Janíkovo sedlo, zážitkový výlet, spolupráce s CVČ ASTRA, 3. třídy 19. a 22. 6. 2022 

• Štramberk, program Rikitan, 4. třídy, 31. 5. 2022 

• Olomouc, lanové centrum, prohlídka města, 5. třída, 14. 6. 2022 

8.2 Školní družina  

Program školní družiny je zaměřen na činnosti odpočinkové, sportovní, přírodovědné a 
rekreační v souladu se Školním vzdělávacím programem pro školní družinu. Kapacita žáků ve 
všech třech odděleních po 25 žácích byla naplněna. Ve školním roce 2021/2022 bylo zapsáno 
75 žáků, z toho 25 žáků z 1. ročníku, 18 žáků z 2. ročníku, 22 žáků z 3. ročníku a 10 žáků ze 4. 
ročníku. 

Další aktivity školní družiny: 

• 21. 9. 2021 Mobilní planetárium (každé oddělení svůj program, 1. oddělení: Jak Měsíc 
putoval ke Slunci, 2. oddělení: Ptačí ostrov, 3. oddělení: Korálový útes 

• 14. 12. 2021 Vánoční tvoření (ve spolupráci s CVČ ASTRA) 

• 11. 1. 2022 Zábavné vystoupení malíře Adolfa Dudka  

• 28. 4. 2022 Čarodějné soutěžení (společný projekt všech oddělení ŠD v tělocvičně) 

• 25. 5. 2022 Rytíři svatého grálu (vystoupení šermířského klubu) 

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 

Tab. 19 Další aktivity MŠ 2021/2022 (vystoupení, koncerty, soutěže) 

Typ akce Poznámka                                                             Tab 19 

Beseda s dětskou lékařkou Pro zákonné zástupce dětí 

Podzimní dílna Tvoření rodičů a dětí 

Den vědy Dopolední program v MŠ 

Muzeum Frenštát „Jak krtek ke kalhotkám 

přišel“ 

Třída Sluníčko a Beruška 
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Divadlo v MŠ „ Co medvědi nevědí“ Všechny třídy 

Lampionový průvod S dětmi v MŠ 

Divadlo Letadlo „ Průzkumníci v Africe“ Všechny třídy 

Schůzka s učitelkou místní ZŠ Pro zákonné zástupce předškoláků 

Hukvaldy – edukační program o zvířatech Třída Sluníčko a Beruška 

Mikulášská nadílka v MŠ Všechny třídy 

Vánoční nadílka v MŠ Všechny třídy 

Karneval v tělocvičně ZŠ Všechny třídy 

Hudební pořad Kamarádi v DK ve Frenštátě  p. 

R. 

Všechny třídy 

Návštěva 1 tříd místní ZŠ Nejstarší děti ze všech tříd 

Vynášení Moreny Všechny třídy 

Sportovní olympiáda v tělocvičně ZŠ Všechny třídy 

Muzeum Frenštát – Za symboly velikonoc Všechny třídy 

Velikonoční tvoření Rodiče a děti 

Pálení čarodějnic Odpolední akce pro rodiče a děti na školní zahradě  

Mobilní planetárium v MŠ Všechny třídy 

Návštěva knihovny Třída Javorníčci 

Rodiče a prarodiče čtou dětem Předčítání před odpoledním odpočinkem v měsíci 

březnu 

Jarní besídka Vystoupení pro rodiče 

Koncert v ZUŠ Frenštát pod Radhošěm Pro nejstarší děti ze všech tříd 

Kouzelník v MŠ Všechny třídy 

Výlet do ZOO Ostrava Všechny třídy 

Malá technická univerzita Stavitel mostů Všechny třídy 

Návštěva Dětského světa ve Frenštát p.R. Třída Sluníčko 

Den s policí a hasiči- hasičské hřiště Všechny třídy 

Návštěva Horečky Ranče Třída Javorníčci 

Odpoledne s předškoláky - Tarzánie Předškoláci ze všech tříd 

Divadlo v MŠ Kouzelný kolotoč pohádek Všechny třídy 

Zahradní slavnost v MŠ Odpolední akce pro rodiče a děti 

Poznámka: Ne všechny naplánované akce se podařilo uskutečnit. Důvodem bylo například nevhodné počasí, 

nebo velký pokles docházky dětí z důvodu nemocnosti. Dle naplánovaného záměru jsme omezili počet divadel 

v MŠ, vybírali jsme pouze osvědčené kvalitní představení, tak aby také byly tematicky začleněny  do  týdenního 

výukového plánu (TVP).  Přemíra akcí narušuje naplňování naplánovaných cílů a týdenních záměrů.  
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou státní inspekcí 

Ve školním roce 2021/2022 nebyla provedena hloubková inspekce ČŠI. 
Škola se zapojila do dobrovolného inspekčního elektronického zjišťování České školní inspekce 
žáků 5. ročníku: 

• Podzim 8. 11. – 11. 11 2021 (Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk) 

• Jaro 9. 5 – 3. 6. 2022 (Český jazyk, Matematiky, Dovednost učit se) 

Pedagogičtí pracovníci se zapojili do ankety Pohybové aktivity a dovednosti v systému InspIS 
v termínu od 9. 11. – 26. 11. 2022. 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 vychází ze Zprávy o hospodaření školy za 
kalendářní rok 2021. 

                                          Hlavní činnost                 Doplňková činnost             Celkem 

Tř. 6 – výnosy                 25 483 480,09                     385 770,00                 25 869 250,09 

Tř. 5 – náklady               25 196 122,21                      370 820,13                 25 566 942,34 

Výsledek hospodaření        287 357,88                        14 949,87                      302 307,75 

 

Výnosy z hlavní činnosti byly tvořeny: 

Výnosy z prodeje služeb                                        1 214 124,00 

Čerpání fondů                                                                10 945,00 

Ostatní finanční výnosy                                              171 277,05 

Příspěvek od zřizovatele                                        3 312 000,44 

Příspěvek z MSK                                                    20 600 761,00 

   

Výnosy z doplňkové činnosti byly tvořeny: 

Výnosy z prodeje služeb                                            309 720,00 

Výnosy z pronájmů                                                       66 050,00 

Výnosy z prodeje DDHM                                              10 000,00 

 

Náklady z hlavní činnosti: 

Spotřeba materiálu                                               2 030 708,15 

Spotřeba energie                                                      876 466,22 

Opravy a udržování                                                  341 409,74 

Cestovné                                                                         3 571,00 

Ostatní služby                                                             513 114,00 

Mzdové náklady                                                   15 052 140,00 

Zákonné sociální pojištění                                    4 955 548,61 

Jiné sociální pojištění                                                  60 438,00 

Zákonné sociální náklady                                          335 351,80 

Odpisy                                                                          567 889,00 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku       459 485,69 
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Náklady z doplňkové činnosti: 

Spotřeba materiálu                                                     144 590,00 

Spotřeba energie                                                           68 980,00 

Ostatní služby                                                                   3 367,00 

Mzdové náklady                                                           108 876,00 

Zákonné sociální pojištění                                            36 660,39 

Zákonné sociální náklady                                                3 970,74 

Pokuty a penále                                                                4 376,00 (spor školy s Perfekt idea s.r.o. 

ve věci nedůvěryhodného telefonického uzavření smlouvy) 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních programů.  

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Žádný z pedagogických pracovníků nebyl ve školním roce 2021/2022 zapojen do dalšího 
vzdělávání v rámci celoživotního učení nově. Jedna zaměstnankyně dokončila studium 
školního metodika prevence. Škola by uvítala zájem o studium koordinátora ŠVP z řad 
pedagogů školy. 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 

cizích zdrojů 

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

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 Spolupracujeme se školami v našem okolí, především pak s těmi, na které přecházejí naši žáci 
na druhý stupeň: ZŠ Tyršova, ZŠ Záhuní a gymnázium. Spolek Klub rodičů při naší základní škole 
každoročně organizuje pro děti mikulášskou nadílku a Den dětí. Pro rodiče a veřejnost pořádá 
společenský večírek. Přispívá například na dopravu na kulturní vystoupení, na sportovní, 
kulturní a vědomostní soutěže, 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 
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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, na výsledcích kontrolní 
činnosti ředitelky školy, kontrolní a hospitační činnosti zástupce ředitelky školy pro základní 
vzdělávání (ZŘŠ ZV) a zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání (ZŘŠ PV). Záměry reflektují   
nepříznivou ekonomickou situaci (energetická krize), a zároveň reagují na změny financování 
ze státního rozpočtu (snížení ONIV). V roce 2022 nastal problém s ostatními neinvestičními 
výdaji (ONIV), které oproti roku 2021 poklesly v průměru všem veřejným školám o třetinu 
(viz snímek zde). 

 
 
Přesto, že chybějící rozdíl ONIV pokrývají z části finanční prostředky podrobněji popsané 
v kapitole 1. 3 (neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost 
v rámci digitalizace škol), eviduje škola nedostatek finančních prostředků z položky ONIV 
například na učebnice a vzdělávání pedagogických pracovníků. Podstatnou částku pokrývá 
dočasná pracovní neschopnost, povinný plavecký výcvik včetně dopravy (na doporučení 
MŠMT byl rozšířen jako prostředek k minimalizaci dopadu z důvodu pandemie o povinnou 
výuku 1. a 4. ročníku). Pro úplnost uvádím důvodový komentář z výkazu o přesunech 
finančních prostředků: 

Za období leden – srpen /2022 byly z ONIV čerpány prostředky ve výši: DPN  125 887 Kč, 
doprava na bazény  23 038 Kč, plavecká výuka  82 770 Kč, vzdělávání pedag.pracovníků  31 
090 Kč, zákonné pojištění  48 648 Kč, učební pomůcky  17 980 Kč, cestovné 1 114 Kč. Od 1. 9. 
2022 nastoupily dvě pedagogické zaměstnankyně na dlouhodobou pracovní neschopnost. 

Školy musí reagovat také na nepředvídatelné okolnosti v oblasti výchovně vzdělávacího 
zaměření (integrace a vzdělávání dětí/žáků cizinců), na neočekávané organizačně provozních 
změny (personální problematika). 

Oblast výchovně vzdělávací 

Ve školním roce 2021/2022 bylo nezbytné primárně se zaměřit na: 
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• Mapování a ověřování dosaženého pokroku jednotlivých žáků v rámci monitorování 
dopadů vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2020/2021. Škola zahájila tzv. podzimní 
doučování žáků v rámci Národního plánu podpory (NPO) v dikci MŠMT pro období září  - 
prosinec 2021. Tento program pokračoval Národním plánem obnovy (NPO) formou 
doučování pro období leden–červen 2022. 

• V červnu ZŘŠ ZV uskutečnila testování úrovně čtenářských dovedností ve všech ročnících. 

V roce 2022/2023 škola naváže a zaměří se na tyto oblasti: 

• Rozvoj čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a dovednosti se učit. 

• Podporu vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků (integrace a vzdělávání 
dětí a žáků z Ukrajiny, diferencovaná výuka všech žáků, tzv. velká revize RVP ZV, ICT 
dovednosti). 

• Podporu osobnostně sociálního rozvoje pracovníků (například semináře se zaměřením na 
duševní hygienu a obnovu sil pracovníků). 

• Posílení využívání digitálních technologií ve výuce, podporu rozvoje digitálních 
kompetencí, gramotnosti a informatického myšlení. 

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

Během hlavních prázdnin probíhala plánovaná běžná údržba (výmalba znečištěných stěn, 

oprava žaluzií, pastování podlah, čištění koberců). Garáž v přístavbě školy, která sloužila jako 

posilovna, byla během června  vymalována, podlaha natřena a je využívána  jako úložný 

prostor pro pomůcky (koloběžky MŠ, ZŠ, boby, pracovní náčiní apod.) Do mimořádných výdajů 

škola z rozpočtu 2022 zahrnuje opravu skleněné výplně v přístavbě z důvodu bezpečnosti 

zpevněním perlinkou (20 tis), šatní skříňky (30 tis.), oprava střechy mateřské školy č.p. 345 (50 

tis), lavice a židle z důvodu navýšení kapacit (75 tis), úprava bývalé knihovny pro výuku dělené 

skupiny anglického jazyka (dataprojektor, elektroinstalace, plátno, výmalba (10.tis), nákup 

lednice do MŠ z důvodu skladování diet pro děti (7 tis.). 

Materiálně-technické podmínky vzdělávání MŠ 

Materiální vybavení všech MŠ j díky nadstandardnímu financování zřizovatelem na velmi 

vysoké úrovni. Dle naplánovaného záměru se nám podařilo zvelebit zázemí před třídou 

Javorníčci vysázením zeleně do dřevěných korýtek, zakoupit nová pružinová houpadla a 

renovovat zahradu třídy Beruška vybudováním horolezecké stěny se schůdkami, skluzavkou a 

balanční lávkou, vydláždit venkovní prostor před třídou Beruška, kde budou děti za vhodného 

počasí svačit a obědvat. Během hlavních prázdnin proběhla výmalby tříd Sluníčko a Košíček, 

byly zhotoveny nové regály na ručníky do tříd Sluníčko a Beruška, proběhlo pravidelné čištění 

koberců, lina a čalouněného nábytku. Během roku probíhaly průběžně různé opravy a 

pravidelná údržba vybavení. Ve všech pískovištích byl vyměněn písek. Z velkého počtu 

finančních darů od rodičů byly zakoupeny nové vhodné didaktické pomůcky a hračky. 

Neuskutečnilo se vysazování zeleně, jelikož budou v prostorách zahrady MŠ 345 prováděny 

výkopové práce z důvodu oprav kanalizace. Mimo plán byla provedena oprava části střechy 

MŠ 345, kde zatékalo.  
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Investiční záměry ZŠ: 
 
Ve sledovaném školním roce 2021/2022 se nepodařilo zahájit vybudování tří odborných 
učeben. Stavební projektová dokumentace je zrealizována. Nástavba je podmíněna získáním 
finančních prostředků z IROP. Výzvy však nebyly vyhlášeny. Investičními prioritami školy 
zůstávají nadále dva rozsáhlé stavební projekty: 

• Zřízení tří odborných učeben (jazyková učebna, učebna informatiky a učebna 

polytechniky);  

• Vybudování nové školní vývařovny a školní jídelny ve staré části základní škol. 

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. 

V Trojanovicích dne 19. 9. 2021 
Zpracovala: Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne 19. 9. 2021 

Školská rada schválila dne: 29. 9. 2022 

 

 

 

 
 


