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Církevní základní škola a mateřská škola Třinec 

 

                                          

 Škola: Církevní základní škola a mateřská škola Třinec 

Výroční zpráva za školní rok 2020/21 

Č. j.: 6/2021 Schválila školská rada:14. 10. 2021 

Spisový znak: 2.5 Skartační znak: A5 

Vypracovala: Mgr. Monika Guńková, ředitelka školy 

            

 Výroční zpráva za školní rok 2020/2021  
  

„ Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí 
a z upřímné víry.“ 1. Timoteova 1,5 
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1. Základní údaje o škole za školní rok 2020/2021 
 
1.1. Základní údaje o škole  

 

název školy Církevní základní škola a mateřská škola Třinec 

sídlo školy Kaštanová 412, Třinec 739 61 

místa poskytovaného vzdělávání základní 

školy: 

místa poskytovaného vzdělávání mateřské 

školy: 

 

Kaštanová 412, Třinec 739 61 

  

Janáčkova 498, Třinec 739 61 

Sosnová 367, Třinec 739 61 

Horní Líštná 10, Třinec 739 61 

právní forma  školská právnická osoba od 19. 7. 2006 

IČO 71249460 

identifikátor školy 650077342 

vedení školy ředitel: Mgr. Monika Guńková 

zástupce ředitele: Ing. Urszula  Szymeczková 

Kontakt ZŠ  

 

 

 

Kontakt MŠ  

 

 

tel.: 558 989 730 / 733  

e-mail: sekretariat@czstrinec.cz 

web: www.czstrinec.cz 

Janáčkova 498, Třinec 739 61 – tel. 558 996 480 

Sosnová 367, Třinec 739 61- tel. 558 989 738 

Horní Líštná 10, Třinec 739 61  – tel. 604 648 668 

1.2. Součásti školy 
 

součásti školy Cílová kapacita   IZO 

mateřská škola 65 174105762 

základní škola 200 150077351 

školní jídelna – výdejna 45 174106645 

§ 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 
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2. Základní údaje o zřizovateli  
 

název zřizovatele Slezská církev evangelická a. v. Č. Těšín 

adresa zřizovatele Na Nivách 7, Český Těšín 737 01  

Kontakt tel.: 558 764 200 

e-mail: sekretariat@sceav.cz 

3. Údaje o školské radě 
 

datum zřízení 29. 9. 2005 

počet členů školské rady  3 

předseda školské rady  Pavel Heczko  

4. Údaje o radě školy 
 

datum zřízení 19. 7. 2006 

počet členů rady školy 5 

předseda rady školy Ing. Michal Klus  

5. Další údaje o škole  
 

5.1. Počty žáků v základní a mateřské škole k 30. 9. 2020 

 

Stupeň Počet tříd Počet žáků/dětí Z toho dívek 
Průměr na 

třídu 

Mateřská škola 3 53 26 17,6 

1. stupeň ZŠ 5 77 38 15,4 

2. stupeň ZŠ 4 78 36 19,5 

Celkem ZŠ 9 155 74 17,2 

Počet žáků odpovídá zahajovacímu výkazu o základní škole a zahajovacímu výkazu o 

mateřské škole k 30. 9. 2020. Na naší škole byli dále vzděláváni dle §41 školského zákona 
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/individuální vzdělávání/ dva žáci 1. stupně, dvě žákyně na 1. stupni dle § 38 školského 

zákona/ měly zahraniční vzdělávání/.  

Celkový počet žáků včetně žáků plnících školní docházku formou individuálního 

vzdělávání a vzdělávání v zahraničí bylo 159. 

                
6. Vzdělávací programy základní školy ve školním roce 2020/21 

 

vzdělávací program  ročníky  počet žáků  

Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání Křesťanská škola 

1. až 9. ročník 

  

159 

 

6.1. Volitelné předměty: 

anglická konverzace v 7. až 9. ročníku 

pracovní výchova v 7. ročníku 

etická výchova v 8. ročníku 

6.2. Nepovinné předměty:  

 Výtvarná tvorba pro1. a 2. stupeň 

 Polský jazyk pro 1. až 3. ročník 

 Polský jazyk pro 4. až 5. ročník 

6.3. Kroužky nabízené školou pro školní rok 2020/21: 

1. stupeň:  

Výtvarný kroužek, Jaroslava Waluszová 

Fotbalový kroužek, Rudolf Heczko 

Sborový zpěv, Monika Kantorová 

2. stupeň: 

Cvičení z českého jazyka, Tomáš Waclawek  

Cvičení z matematiky, Urszula Szymeczková 

Sportovní kroužek, Rudolf Heczko  

 

Navržené kroužky se v minulém školním roce nemohly realizovat z důvodu omezení 

týkajících se provozu škol nařízených MŠMT a Ministerstvem zdravotnictví ČR v důsledku 

pandemie Covid.  
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6.4. EU OP VVV - Šablony II. ZŠ 

Kluby:  

Klub zábavné logiky a deskových, Monika Witoszová 

Klub anglického jazyka pro 1. st., Barbora Zielinová 

Klub anglického jazyka pro 2. st., Monika Kaletová 

Čtenářský klub 2. st., Tomáš Waclawek 

Čtenářský klub 1. st., Monika Kantorová 

Doučování:  

Matematika pro 2. st., Urszula Szymeczková 

Matematika pro 1. st., Jaroslava Waluszová 

Angličtina pro 7. třídu, Jana Paszková 

Kluby i doučování v rámci Šablon II byly realizovány prezenční i online formou. 

 

7. Údaje o zaměstnancích základní a mateřské školy  

 

Počet Fyzické osoby 
Přepočtené úvazky na 

plně zaměstnané  

celkem pedagogických 

zaměstnanců včetně asistentů 

pedagoga  

                   21+3 AP 21, 8 

učitelé ZŠ na 1. stupni  12 6,4 

učitelé ZŠ na 2. stupni  10 6,7 

učitelky MŠ  6 5,7 

pedagogický asistent ZŠ 3 3,0 

celkem nepedagogických 

zaměstnanců 
7 5,4 

nepedagogických zaměstnanců 

ZŠ – úklid, administrativa  
4 3,2 

nepedagogických zaměstnanců 

MŠ – úklid a výdejna (včetně 

dohod) 

3 1,6 
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Údaje o pedagogických zaměstnancích odpovídají zahajovacímu výkazu o ředitelství škol dle 

stavu k 30. 9. 2019, včetně DPP. Někteří učitelé učí současně na 1. i na 2. stupni ZŠ.  

K údajům o nepedagogických zaměstnancích jsou uvedené také přepočtené úvazky 

provozních zaměstnanců školní jídelny - výdejny  na DPP, DPČ. 

 

7.1. Údaje o odborné kvalifikaci a praxi pedagogických pracovníků  
 

 pedagogičtí 

pracovníci: 

Osobní číslo 

Funkce, pracovní zařazení  praxe 
odborná kvalifikace; 

aprobace 

1 ředitelka školy 28 let 

1. stupeň ZŠ, předškolní 

pedagogika, funkční studium II. 

stupně pro ředitele škol 

25 učitelka ZŠ 17 let 2. stupeň ZŠ: M, Kv 

38  učitelka ZŠ  5 let  
1. stupeň ZŠ, předškolní 

pedagogika   

4 učitelka ZŠ 15 let 1. stupeň ZŠ: speciální pedagog 

6 učitelka ZŠ 23 let 1. stupeň ZŠ 

16 učitel ZŠ 17 let 2. stupeň ZŠ: Čj, Hv 

7 učitelka ZŠ 27 let 2. stupeň ZŠ:  Hv, Čj 

2 učitel ZŠ 18 let 2. stupeň ZŠ: Tv, Kv 

10 učitelka ZŠ 21 let 2. stupeň ZŠ: Aj, Kv 

5 zástupce ředitele, ZŠ 22 let 
 2. stupeň ZŠ, všeobecně 

vzdělávací předměty: M, F,Inf. 

28 učitelka ZŠ 10 let          2. stupeň ZŠ: Z, Př 

23 učitelka ZŠ 13 let   2. stupeň ZŠ:  Nj 

32 učitelka ZŠ 10 let 2. stupeň ZŠ: Čj, Kv, Aj 

      8 (DPP) učitelka ZŠ  nad 37 let  2. stupeň ZŠ: Čj, Vv 

9053 (DPP) učitelka ZŠ  2  RJ 

26 učitelka MŠ 14 let  předškolní pedagogika 

27 učitelka MŠ 18 let předškolní pedagogika 

33  učitelka MŠ  11 předškolní pedagogika  
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39 učitelka MŠ  16 let  předškolní pedagogika 

52 učitelka MŠ  11 let  předškolní pedagogika 

66 učitelka MŠ 2          předškolní pedagogika  

Základní škola: 

1. stupeň: Ve školním roce 2020/21  vyučovali všichni učitelé s odbornou kvalifikací, jedna 

paní učitelka si zvyšuje odbornou kvalifikaci v obor učitelství pro 1.stueň ZŠ.  

2. stupeň: Ve školním roce 2020/21 vyučovali všichni učitelé s odbornou kvalifikací, některé 

předměty jsou vyučovány bez příslušné aprobace (dějepis, občanská výchova, pracovní 

výchova, výtvarná výchova). Ruský jazyk byl vyučován na DPP lektorkou ruského jazyka.  

K údajům o kvalifikaci jsou zahrnuti pedagogičtí pracovníci na DPČ, DPP, ve školním roce 

2020/21 jde o dva pedagogy – učitelka ruského jazyka a učitelka výtvarné tvorby.  

V základní škole pracovaly také 3 asistentky pedagoga k žákům se speciálně vzdělávacími 

potřebami.  

Mateřská škola:  

V mateřských školách všechny paní učitelky mají odbornou kvalifikaci. V mateřské škole 

v Třinci – Horní Lištné pracovala během školního roku školní asistentka v rámci projektu EU 

OP VVV (Šablony II) k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.  

8. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby   
V tabulce nejsou zahrnutí asistenti pedagoga 

 

věk Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let 
nad 55 let 

do důch. veku 

v důchod. 

věku 
Celkem 

x muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži Ženy 

ZŠ x 2 2 5 x 4 x 1 x 1 2 13 

MŠ x 1 x 2 x 3 x 0 x 0 0 6 

8.1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
(DVPP) a školení nepedagogických pracovníků školy 2020/21 

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 

Ve školním roce 2020/21 většina školení probíhala formou online z důvodu pandemie covidu.  

Pedagogové se zaměřili na realizaci témat stanovených v rámci projektu EU Šablony II 

z oblasti: čtenářská gramotnost matematická gramotnost, osobnostně sociální rozvoj, 

inkluzivní vzdělávání, kariérové poradenství, výuka Aj. Pedagogové se i nadále vzdělávali 

v oblasti práce s online nástroji Google Suite jako např. učebna, a s dalšími aplikacemi pro on 

line výuku.  
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Počet osob  Název akce Vzdělávací 

instituce  

Termín Cena 

Zaměstnanc

i ZŠ i MŠ  

Školení BOZP a PO Václav Klus 26. 8. 2020 Smlouva 

o BOZP 

1 Vývojové poruchy učení a chování, jejich 

náprava 

KVIC 28. 8. 2020 1.560,- 

Kč 

14  Jak vést třídnické hodiny efekt. Etická 

výchova, ops 

28. 8. 2020 14.000,- 

Kč 

1 Zajímavosti ze současné i klasické 

matematiky 

Jiří Mikeš 

KTaP 

4. 9. 2020 1.500,- 

Kč 

1 Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet Kritické 

myšlení, z.s. 

5. 09. 2020. 

7.09.2020 

7.10.2020 

3.600,- 

Kč 

1 Neomluvená absence Magistrát 

Třinec 

14. 09. 2020 0,- Kč 

1 Grafomotorika a vše, co k ní patří KVIC 21-22. 9. 

2020 

2.250,- 

Kč 

1 Jak řešit problémové chování žáků s PAS KVIC 6. 10. 2020 1.130,- 

Kč 

1 Geogebra pro výuku MAP II. 8. 10. 2020 0,- Kč 

1 Zásady bezpečnosti práce pro učitele TV Aliaves a Co, 

a.s. 

13. 10. 2020 2.620,- 

Kč 

1 Kariérové poradenství ve škole prakticky KVIC 19. 10. 2020 1.340,- 

Kč 

1 Čtení a psaní ke kritickému myšlení (on-line 

kurz) 

Kritické 

myšlení, z.s. 

20.11.2020 

12.12.2020 

9.1.2021 

3.600,- 

Kč 

1 On-line konference církevních škol a škol. 

zařízení 2020 

Česká 

biskup. konf. 

25. 11. 2020 300,- Kč 
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Počet osob  Název akce Vzdělávací 

instituce  

Termín Cena 

1 Jak vést žáky 2. st. k řešení slov. úl. 

s porozuměním 

SYPO 2. 12. 2020 0,- Kč 

1 Zásobník aktivit pro ef. osvojení cizích jazyků  17. 12. 2020 1680,-Kč  

1 Podpora kombinatorického myšlení na 2. a 3. 

st. Škol 

NPI 13. 1. 2021 0,- Kč 

1 Řešení konflikt. situaci ve výuce KVIC 19. 1. 2021 570,- Kč 

1 Kariérové poradenství ve škole prakticky KVIC 01. 2. 2021 1.340,- 

Kč 

1 English Vocabulary – Jak si poradit se slovní 

zásobou v ang. 

KVIC 04. 2. 2021 1.400,- 

Kč 

1 Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie 

„líného uč“ 

Mgr. Dita 

Olchavová 

08. - 09. 2. 

2021 

1.600,- 

Kč 

1 Mentoring pro ředitele škol KAP září - červen 

2020/21 

0,-Kč  

1 Gradované úl. na ZŠ a SŠ NPI 19. 2. 2021 0,- Kč 

1 Dílna čtení (program Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení) 

Kritické 

myšlení, z.s. 

22. 2. 2021 1.600,- 

Kč 

1 Výchovné problémy, změna chování, reakce 

žáků. 

KVIC 22. 2. 2021 1.340- 

Kč 

1 Řízení školních financí bez přešlapů  Nakladatelst

ví Forum  

16. 2. 2021, 

23. 2. 2021, 

5. 3. 2021 

7731, 90 

Kč  

1 Webinář –English Vocalbulary  KVIC 28. 2. 2021 1 400,- 

Kč  

1 Webinář – Kariérové poradenství  KVIC  28. 2. 2021 2680 Kč  
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Počet osob  Název akce Vzdělávací 

instituce  

Termín Cena 

1 Podpůrná opatření 2. -5.st. a IVP KVIC 15. 3. 2021 1.240,- 

Kč 

1 Možnosti a volby ve vedení pedagogického 

týmu  

Život bez 

závislosti 

2. 3. 2021 2500,- 

Kč  

1 3D modelování a 3 D tisk Mgr. Tomáš 

Teltl 

9. 3. 2021  2890,- 

Kč  

1 Forum mateřských škol online  Nakladatelst

ví Forum  

17. 3. 2021 3012,- 

Kč  

1 Webinář efektivní komunikace  Tvořivá 

škola  

24. 3. 2021 1380,-Kč  

1 Webináře – Jak na online výuku matematiky  KVIC 31. 3. 2021 1570,-Kč  

1 Využití úloh ze šetření PISA k obohacení 

výuky M na 2. st. 

NPI 15. 4. 2021 0,- Kč 

3 Rychlá a efektivní spolupráce v G suite  Edugo 

Solutions 

s.r.o. 

21. 4. 2021 7500,-Kč  

1 Spolupráce aefekt. Komunikace ředitele se 

zřizovatelem  

Seminaria 

s.r.o. 

27. 4. 2021 1513,71 

Kč  

1 Zlomky beze strachu na 2. st. ZŠ NPI 13. 5. 2021 0,- Kč 

1 AMOS – soubor vzděl. mat. pro 1.ročník NOVÁ 

Škola, s.r.o. 

15. 5. 2021 0,-Kč  

1 Kariérové poradenství ve škole prakticky KVIC 31. 5. 2021 1.460,- 

Kč 
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Zaměstnanci CMŠ 

 

Jméno a příjmení  Název akce Vzdělávací 

instituce  

Termín Cena 

Zaměstnanci MŠ Školení BOZP a PO Václav Klus 26. 08. 2020 Smlouva 

o BOZP 

1 Školení znalostí k ochraně veř. 

zdraví ve stravov. provozech 

Mudr. Lydie 

Pechan, Ph.D 

24. 8. 2020 200,- Kč 

1 Základy mat. pregramotnosti 

v MŠ (webinář) 

INFRA, 

s.r.o. 

2. - 3. 11. 

2020 

1.390,- 

Kč 

1 Polytechnické vzděl. – 

všestranná příprava dítětě na 

vstup do ZŠ (webinář) 

INFRA, 

s.r.o. 

27. 11. 2020 1.390,- 

Kč 

1 Základy osobnostně-sociálního 

rozvoje ped. MŠ (webinář) 

INFRA, 

s.r.o. 

25. 1. 2021 3.180,- 

Kč 

1 Základy čtenářské 

pregramotnosti v MŠ (webinář) 

INFRA, 

s.r.o. 

24.2. - 05. 

03. 2021 

3.180,- 

Kč 

1 Talent a co s ním? KVIC 31. 3. 2021 1.150,- 

Kč 

1 Portfolio dítěte prakticky a 

smysluplně (oblastní workshop) 

NPI ČR 1. 4. 2021 0,- Kč 

1 Portfolio dítěte prakticky a 

smysluplně (oblastní workshop) 

NPI ČR 8. 4. 2021 0,- Kč 

1 Polytechnická pregramotnost 

v mš (webinář) 

INFRA, 

s.r.o. 

12. - 13. 05. 

2021 

1.590,- 

Kč 

3 Mentoring v MŠ a nastavování 

pravidel komunikace  

Mgr. Hana 

Kroupová 

4. 5. 2021 4000,- 

Kč  

1 Využití audiovizuálních 

materiálů s rodilým mluvčím při 

seznamování dětí s angličtinou 

v MŠ 

Wattsenglish 

Ltd., CZ 

brand 

2021 850,- Kč 
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9. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 
 

9.1. Zápis k povinné školní docházce pro školní rok  2020/21 

 

počet prvních tříd počet dětí přihlášených 

do první třídy celkem 

počet odkladů  

1 11 3 

9.2. Výsledky přijímacího řízení do středních škol   

 

  název střední školy  počet přihlášených 

žáků 

počet přijatých žáků 

Gymnázium 4 leté   

                     8 leté 

1 

1 

1 

1 

SOŠ, s maturitou 16 16 

SOU, tříletý učební obor s výučním 

listem  

0 0 

10.  Údaje o výsledcích výchovně – vzdělávacího procesu, 
 charakteristika   ŠVP ZV  

Ve školním roce 2020/21 byli žáci vzděláváni dle ŠVP ZV Křesťanská škola včetně jeho 

aktualizací.  

 

10.1. Prospěch a chování žáků, absence 

Výuka žáků ve školním roce 2020/21 probíhala formou prezenční i formou distanční v době, 

kdy se žáci nemohli účastnit výuky fyzicky ve škole. Pro dlouhé období distanční výuky 

pedagogové přistupovali k hodnocení žáků citlivě, převažovalo hodnocení formativní před 

sumativním, hodnocení slovní před známkami. Někteří žáci měli zvýšenou absenci v průběhu 

distanční výuky zvláště v období 1. pololetí, po důsledné komunikaci se zákonnými zástupci 

se v 2. pololetí absence zlepšila.  

  Pochvalu prezidenta školy za vzorné výsledky během celé školní docházky obdržel:  

  Šimon Supik z 9. třídy  

 

Celkem za první i druhé pololetí bylo žákům uděleno:  
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126 pochval třídního učitele 

6 napomenutí třídního učitele    

5 důtek třídního učitele  

1 důtka ředitele školy  

 

Podrobné údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků, o absenci žáků za 1. a 2. pololetí jsou 

v příloze č. 1 výroční zprávy.  

 

10.2.  Výsledky žáků v soutěžích a olympiádách 2020/21 

Naši žáci se každoročně zúčastňují školních i meziškolních soutěží a olympiád: 

matematických, přírodovědných, jazykových, soutěží zaměřených na výtvarnou a 

křesťanskou výchovu, recitačních a sportovních soutěží. V prvním i druhém pololetí školního 

roku byly veškeré soutěže z důvodu COVID 19 zrušeny. Proběhla jen meziškolní biblická a 

výtvarná soutěž Jonáš. Dále proběhla velmi zajímavá soutěž vyhlášena městem Třinec: 

Poznej svůj region, kdy děti natáčely videa o svém městě. Někteří naši žáci se umístili 

v soutěžích na výborných místech.  

Výtvarná soutěž:  

Jakub Škandera -1. místo, 2. tř. 

Jan Škandera – 1. místo, 4. tř.  

Judita Niemcová – 1. místo, 5.tř 

Petr Hudziec – 1. místo, 8. tř. 

Jakub Chodura – 2. místo, 2. tř.   

Daniela Elizabeth Klusová – 3. místo, 8. tř. 

Biblická soutěž:  

Sára Nedvídková – 1. místo, 5.tř 

Jáchym Chodura – 2. místo, 5. tř. 

Judita Niemcová – 2. místo, 5. tř.  

 

Poznej svůj region – soutěž vyhlášena statutárním městem Třinec  

Gedeon Folwarczny – 1- místo  

 

 

 

 

 

       



14 

  

11. Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství  

Letošní školní rok byl velmi nestandartní. Vyučování probíhalo z větší části online, proto i 

prostor pro práci s třídními kolektivy byl menší. Některé z akcí z důvodu pandemie COVID-

19 nemohly být realizovány. I přesto ve spolupráci se Slezskou diakonií a Magistrátem města 

Třince bylo možno realizovat některé z preventivních programů.  

11.1. Hodnocení programu primární protidrogové prevence a prevence       

Mezi velmi hezké akce, které přispěly k utužení vztahů v kolektivu, patřily také vánoční 

besídky. Děti měly možnost si společně popovídat o křesťanském významu Vánoc, ale také i 

zahrát hry, rozdat si dárky. Další z nemnoha akcí, které byly letos realizovatelné, byly školní 

výlety jednotlivých tříd, na které se děti velmi těšily. I ty přispěly k budování kolektivu tříd.  

Pandemie Covid-19 ovlivnila také počet řešených případů patologických jevů na škole, který 

byl podstatně nižší. Na druhé straně jsme se potýkali s vyšší absencí během online hodin. 

Častým důvodem bylo špatné připojení a technické problémy, také nemožnost dohledu nad 

žáky v dopoledních hodinách jejich zákonnými zástupci.  

Preventivní akce zrealizované v tomto školním roce: 

Řekni NE drogám, řekni ANO životu – 8. třída – Magistrát města Třince 

Poselství kouřových signálů – 5. třída – Slezská diakonie 

Mám to pod kontrolou – 8. třída – Slezská diakonie 

Sněhurka a 7 trpaslíků – 2. třída – Slezská diakonie 

Být dobrým kamarádem – 1. třída – Slezská diakonie 

Jsme tým – 3. třída – Slezská diakonie 

Dobrodružství ve virtuálním světě – 4. třída – Slezská diakonie 

Když vztahy bolí – 6. třída – Slezská diakonie 

Jiný neznamená divný – 7. třída – Slezská diakonie 

Komenský 2020 (s preventivním přesahem) – 1. – 9. třída – Slezská diakonie 

 

                                                   Vypracovala: Mgr. Monika Kaletová, metodik prevence 

 

 

11.2. Zpráva o činnosti výchovného poradce za školní rok 2020/21 
 

Hodnocení bylo provedeno v těchto oblastech:  

a) Práce s žáky s PO  

b) Kariérní poradenství  

c) Metodická a informační činnost  

 

a) Práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami  

 

• Školní rok 2020-21 nezačal Adaptačním pobytem pro 6. třídu z důvodu epidemiologických 
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opatření. Do 6. třídy přišli 3 noví žáci. Třídní kolektiv společně strávil ve škole jen necelé tři 

měsíce. 

• V rámci možností byla prováděná pomoc (nelze mluvit o odborné intervenci) u žáků s PO. 

Vznikaly problémové situace v distanční výuce se žáky, kteří měli technické potíže, vícedětné 

rodiny nebo rušivé domácí prostředí. Škola umožnila rodinám vypůjčení školních tabletů a 

osobních počítačů žáků s PO. 

• Byla doplněná databáze žáků s podpůrnými opatřeními. 

• Všechny problémy byly probírány s třídními učiteli a asistenty pedagoga                      

   v 5., 7. a 8. třídě.  

• Rovněž byly poskytnuty veškeré podklady pro vyšetření v PPP a SPC, a ve spolupráci s 

třídními učiteli byly vytvořeny IVP a PLPP. 

• U 19 žáků byla poskytnuta PO.  Všichni učitelé, kterých se to týká, byli s těmito 

podpůrnými opatřeními seznámeni.  

   

Hodnocení práce se žáky pedagogickými asistenty: 

 

8. třída- pedagogická asistentka Věra Turoňová 

Školní rok 2020/2021 byl realizován dle doporučení školského poradenského zařízení SPC a 

PPP. Žáci s PO pracovali bez IVP, aktivně se zapojovali do výuky, plnili učební plány 

v jednotlivých předmětech. Vzdělávání žáků probíhalo převážnou dobu distančním způsobem. 

Asistentka oba žáky navštěvovala po dohodě s rodiči rotačně po celý vyučovací týden. 

 Žák s PAS se připojoval na online hodiny vždy pravidelně a včas, nastavený režim online 

výukových hodin a předmětů, do kterých vypracovával zadané úlohy, mu vyhovoval. Také 

delší časová dotace pro vypracovávání zadaných úkolů byla pro něj přínosem. Obsah 

jednotlivých předmětů měl upraven tak, aby si osvojil základní klíčové vědomosti. Druhý cizí 

jazyk byl u něj nahrazen doučováním profilových předmětů. Asistentkou nebyl vypozorován 

negativní vliv online prostředí na vývoj žáka.  

Žák s ADHD měl stanovená jasná pravidla a řád. Byla mu poskytována individuální podpora 

během výuky, podrobnější vysvětlení nového učiva, opakování zadaných pokynů apod. 

Online prostředí žákovi vyhovovalo méně, občas byl přetížen a vzdělávání pro něj bylo více 

náročné. Přechod z distanční výuky na prezenční žák uvítal pozitivně. Třídní kolektiv ho i 

s charakteristickými projevy chování přijal a žák byl jeho součástí. Asistentka se žákem 

pracovala tak, aby dohnal dvouměsíční absenci, kdy byl hospitalizován. V době, kdy žáci 

skončili dvouměsíční opakování a navázali na nové učivo, se žák ocitl ve velké nevýhodě 

oproti kolektivu. Svou pílí však dokázal dohnat časovou ztrátu na dobrou úroveň. Žákovi je 

poskytován větší časový prostor na vypracovávání zadaných úloh. Na doporučení PPP učitelé 

reflektují jeho snížené mentální schopnosti a výstupy mu jsou upravovány dle jeho možností.  

 

7. třída – pedagogická asistentka Danuta Kocyanová  

      Ve školním roce 2020/2021 integrovaná žákyně byla hospitalizována. Po jejím návratu 

v říjnu 2020 za dva týdny začala distanční výuka. Žákyně se musela adaptovat na již 

několikátou změnu výuky, což pro dítě s PAS je velmi náročné. Po dohodě s rodiči se 

s pomocí asistentky pedagoga individuálně vzdělávala ve třídě a podle rozvrhu pracovala 
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online. Museli jsme po konzultacích s učiteli přizpůsobit množství učiva možnostem a 

podmínkám žákyně. Pracovala svědomitě a odevzdávala zadané úkoly. 

      Chování žákyně se podstatně změnilo v pozitivním slova smyslu. Při nástupu do 

prezenční formy výuky se bez problému sociálně integrovala a byla přijímaná kolektivem 

třídy. Nezaznamenali jsme žádné výrazné výkyvy nálad a nevhodného chování. Sama žákyně 

se velmi těšila na osobní setkání se spolužáky. 

        V červnu jsme jeli na výlet do ZOO Ostrava, který pomohl k utužení vztahů žákyně s 

třídou. Jelikož žákyně se zajímá o přírodu a zvířata, byl to pro ni nezapomenutelný zážitek. 

Při výukovém programu o Austrálii se aktivně zapojovala, jelikož zeměpis má také ráda.  

          V tomto školním roce kvůli neustálému střídání formy výuky jsme nemohli uplatnit 

motivační formu výuky podle programu Teach, ale ke konci školního roku jsme zjistili, že 

tuto podpůrnou formu již nepotřebuje. 

 

5. třída – pedagogická asistentka Lidie Czeczotková  

     Ve školním roce 2020/2021 pracoval integrovaný žák s podporou asistenta. Tento rok byl 

pro něho velmi náročný. Z důvodu častých změn ve formě výuky s prezenční na distanční měl 

žák výkyvy nálad a odmítal pracovat souvisle. Asistentka pedagoga ho musela neustále 

pobízet a motivovat k práci. I přes tyto obtíže měl žák na konci školního roku vysvědčení 

s vyznamenáním. 

      Žák je součástí třídního kolektivu, je pěkně svými spolužáky přijímán a rád se zapojuje do 

všech aktivit. Rád se prezentuje před třídou svými znalostmi. Zajímá se o světové dějiny, 

zeměpis – státy a vlajky, sluneční soustavu a rád staví z Lega.  

 V letošním roce začal malovat komiksy a největším jeho úspěchem byla účast v soutěži 

„Poznej svůj region“, kde natočil vlastní video o Nemocnici Třinec a vyhrál krásnou cenu 

stativ na natáčení videa z mobilu. 

 • Žáci se zhoršeným prospěchem byli podporováni formou doučování v předmětech 

matematika a český jazyk 

• Nebyl zaznamenán případ mimořádně nadaného žáka s potřebou úpravy učiva.  

• Činnost výchovného poradenství byla koordinována s činností metodika prevence.  

 

b) Kariérní poradenství  

 

• Žákům byl poskytován informační servis v otázkách profesní orientace v souladu s jejich 

zájmy a předpoklady, s perspektivou na trhu práce, s podmínkami přijímacího řízení na SŠ 

(talentové zkoušky, výkonnostní limity, lékařské potvrzení).  

• Bylo zajištěno kariérové poradenství pro 9. ročník ve spolupráci s PPP Třinec 

• Podle možností byli po celý rok všichni informováni o studijních možnostech - informační 

materiály byly zasílány každému žákovi 9. třídy v Google učebně. 

• Rovněž byly rodičům poskytnuty základní informace na třídní schůzce online v ZOOM 

aplikaci. 

• Zveřejnění seznamu online „Dnů otevřených dveří“ na středních školách v našem regionu. 

• Setkání rodičů se zástupci středních škol se z důvodu epidemiologických opatření nekonalo 

• Se žáky 8. třídy jsme se nezúčastnili Trhu vzdělávání 

• Žáci 9. ročníků se zúčastnili spolu s rodiči Trhu vzdělávání pouze online 

• Byla poskytnuta pomoc při vyplňování přihlášek a zápisových lístků na střední školy 
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• Vypracování přehledu žáků o přijetí na SŠ + osmiletá gymnázia. 

• Poskytnutí odborné pomoci při odvolacích řízeních na SŠ 

9. třída - SŠ 

 

Název střední školy  Počet žáků  

Církevní SŠ zdravotnická Brno 1 

Agel – SŠ zdravotnická ČT 1 

SZŠ Karviná 2 

SŠ Hav. Suchá – ped. Lyceum  2 

OA ČT – ekon. lyceum 1 

TRIA – veřejnosprávní č.  1 

IT TRIA Třinec 1 

SŠTaS Karviná -požární ochrana  4 

Gymnázium Třinec 1 

SŠPolytech. Havířov – 

elektrotech. 

1 

Albrechtová SŠ - agropodnikání 1 

Albrechtová SŠ - polygrafie 1 

 

c) Metodická a informační činnost  

• Ve spolupráci s metodikem prevence byly zajištěny přednášky k problémovým tématům  

• Žákům s PO byla poskytována konzultace a pomoc při vyhledávání vhodných stylů učení a 

pomůcek.  

• Pokračovala spolupráce i s organizacemi formou online - OSPOD, PPP, SPC.  

• V rámci sebevzdělávání se výchovný poradce sledoval legislativu a zúčastnil se webinářů: 

- Generování zápisových lístků a přihlášek na SŠ 

- Karierové poradenství ve škole prakticky 

- Výchovné problémy, změna chování, reakce žáků, pedagogů v kolektivních situacích 

- Řešení konfliktních situací ve výuce s využitím přístupů zaměřených na řešení 

 

 

                                                                    Zpracovala: Mgr. Beata Kantor, výchovný poradce                                
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12.  Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu žáků v jednotlivých 
ročnících třídními učiteli  

 

1. TŘÍDA, TŘÍDNÍ UČITELKA: MGR. JAROSLAVA WALUSZOVÁ 

Počet žáků: 12 

Průměrný prospěch: 1. pololetí –1,00,  2. pololetí – 1,00 

Charakteristika žáků:  

Žáci v této třídě jsou snaživí, aktivní, živí. Mají zájem dozvědět se nové věci a rádi spolu hrají 

různé hry. Mají zájem o to, aby se něco nového naučili.  Rádi plní zadané úkoly, někteří 

vyhledávají i práci navíc. Mezi nejoblíbenější činnosti patří čtení s porozuměním, 

matematika. V tomto roce probíhala i část školního roku formou distanční výuky. Během 

distanční výuky žáci aktivně pracovali a vzorně plnili zadané úkoly.  

 Ve třídě je 8 dívek a 4 chlapců. 

Akce:   

Sněhurka a sedm trpaslíků  - preventivní program 

Komenský 2020                                                                                                                                                                                                                

Co se dařilo nejvíce:  

V naší třídě se děti během distanční výuky dlouho neviděly. Jsou rádi spolu a těšili se, až se 

setkají. Rádi si navzájem dávají obrázky a drobné vlastnoručně vyrobené dárky.                             

O přestávkách spolu hrají hry a povídají si. 

 Během celého roku se modlíme za rodiče, spolužáky a celou školu. Máme mnoho 

vyslyšených modliteb. Chtěla bych také ocenit velmi dobrou spolupráci se všemi rodiči. 

Nad čím chceme pracovat, čemu se budeme učit:  

Nadále budeme pracovat na respektování pravidel třídy. Je třeba snížit počty zapomenutých 

pomůcek u některých žáků.  
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2. TŘÍDA, TŘÍDNÍ UČITELKA: MGR. KARINA  TUROŇOVÁ  

 Počet žáků: 14   

Průměrný prospěch: 1. pololetí – 1, 00            2. pololetí – 1,04 

Charakteristika třídy:  

Do třídy chodí šest chlapců a osm děvčat. Jeden chlapec má individuální vzdělávání. 

Vzdělával se doma s pomocí rodičů, týdně jsem mu zasílala úkoly a občas jsme se setkávali 

osobně. 

Ve druhé třídě nastoupila na začátku školního roku nová žákyně, která neměla větší problém 

se začleněním se do nového kolektivu. Do třídy chodí její bratranec, který ji seznámil se 

spolužáky a zapojil do třídy. Někteří žáci jsou velmi pečliví, pilně pracují. Několik žáků má 

obtíže s porozuměním zadaným pokynům a ve výuce jsou slabší. Žáci si o přestávkách hrají 

společně. 

Část školního roku probíhala distančně, kdy se žáci připojovali do hodin prostřednictvím 

platforem Zoom a Google Classroom. Většina žáků zvládla distanční vzdělávání bez větších 

obtíží. Jeden chlapec měl ke konci distanční výuky větší problémy s připojením se na Zoom. 

Spolupráce s rodiči během distanční výuky byla ve většině velmi dobrá, oceňuji jejich 

pohotovou zpětnou vazbu a ochotu spolupracovat.  

Mezi oblíbené předměty patřily matematika, tvořivé čtení, praktické činnosti a tělesná 

výchova. 

Nepovinný předmět – Polský jazyk navštěvovalo 7 žáků. 

Akce:  

Slavnostní pasování na čtenáře  

Sněhurka a sedm trpaslíků - preventivní program  

Komenský 2020 – vzdělávací program 

Knihovnická lekce – Jak šel Ipsík do světa 

Projektový den – Zážitkové centrum Ursus 

Soutěže, olympiády:  

Protože se velkou část školního roku vyučovalo distančně, žáci se nemohli zúčastnit 

některých soutěží.  

Jakub Szkandera získal 1. místo a Jakub Chodura 2. místo ve výtvarné soutěži Jonáš. 

Co se dařilo nejvíce:  

Dařilo se začlenit všechny žáky do kolektivu třídy. Navzájem si pomáhali a spolupracovali. I 

v době distančního vzdělávání všichni žáci vzorně plnili a zasílali domácí úkoly. 

Většina žáků zvládla učivo druhé třídy na jedničku, naučili se mnoha dovednostem. Zvládli 

pracovat v prostředí Zoom i Classroom. Spolupráce s rodiči se dařila dobře. 

Nad čím chceme pracovat, čemu se budeme učit:  
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U některých žáků je třeba se zaměřit na čtení s porozuměním a motivovat je ke čtení knih. 

Nutno je taky procvičovat pečlivost u přepisů a psaní.   

 

 

 
 
 
3. TŘÍDA, TŘÍDNÍ UČITELKA: MGR. MONIKA KANTOROVÁ 

Počet žáků: 18 + 1 domácí škola + 1 zahraniční vzdělávání   

Průměrný prospěch: 1. pololetí – 1, 09             2. pololetí – 1,12 

Charakteristika třídy:  

Do třídy chodí deset chlapců a osm děvčat. V domácí škole se vyučuje jeden chlapec. 

V zahraniční škole je jedno děvče. 

Ve třetí třídě jsme se učili část roku distančně i prezenčně, online výuku zvládli dobře. 

Všichni žáci se pravidelně připojovali do online výuky. Také žák z domácí školy se aktivně 

zapojoval. Někteří žáci byli v online výuce aktivní, dané téma pochopili. A vše zvládli. 

Někteří žáci měli problém se soustředit. Učivo jsme potom v prezenční výuce upevňovali. 

Tím, že se žáci neviděli, si byli vzácní. Ve škole se chovali k sobě hezky. 

 



21 

  

Akce:  

Výlet do Zoo Ostrava 

Dobrodružství v online prostředí 

Projekt – Chráněná zvířata 

Komenský 2020 

Co se dařilo nejvíce:  

Žákům se v dané situaci dařilo zvládnout online i prezenční výuku. V tomto roce se celkem 

utužily vztahy. Žáci zvládli učivo. Je potřeba však některá témata více procvičit. Žáci zlepšili 

své dovednosti práce na počítači. Naučili se zvládat pracovat v Classroom. Pečlivě odesílali 

zadané úkoly. Dařila se spolupráce s rodiči.  

Nad čím chceme pracovat, čemu se budeme učit:  

Někteří žáci mají dominantní povahu, měli pak potíže  pracovat ve skupině. Řešili jsme pak 

komunikaci ve skupině. Je třeba se učit řešení problémů. 

 

 

4. TŘÍDA, TŘÍDNÍ UČITELKA: MGR. KATARZYNA WACLAWKOVÁ 

Počet žáků: 18 + 1 domácí škola + 1 individuální vzdělávání 

Průměrný prospěch: 1. pololetí – 1, 09             2. pololetí – 1,12 

Charakteristika třídy:  

Ve třídě je 6 dívek a 14 chlapců.  

V tomto školním roce se střídala prezenční a distanční výuka žáků. Většinu výuky žáci 

absolvovali distanční formou. Denně měli minimálně dvě online hodiny a dvě hodiny 

v Google učebně s nabídkou individuálních konzultací. Kromě toho měli každý den 

dobrovolné úkoly z výchov. Žáci se připojovali do online hodin pravidelně, byli aktivní a 

pracovali v rámci svých možností. Úkoly v Google učebně odevzdávali poctivě vypracované, 

občas se zpožděním. Po návratu na prezenční výuku jsem vnímala u některých žáků problém 

s adaptací a také velký rozdíl mezí výsledky na distanční výuce a výsledky, které prokazovali 

ve škole. Celkově třída pracovala velmi pěkně.    
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Akce:   

Násobilkový den – žáci si společně procvičili násobilku 

Výukový program Komenský – program zaměřený na Učitele národů 

Karneval na Zoomu 

Pozor nebezpečí – preventivní program 

Výlet do Zoo Ostrava 

Soutěže:  

Jonáš výtvarná soutěž – 1. místo Jan Szkandera 

Kluby, kroužky, nepovinné předměty: 

V tomto školním roce děti navštěvovaly Klub logických her, Anglický klub, Výtvarný 

kroužek a Polský jazyk. 

Co se dařilo nejvíce:  

Žáci učivo zvládli, ale je třeba ještě procvičovat a upevňovat. Žáci umí vzájemně 

spolupracovat a snaží se tvořit jednotný kolektiv. Umí se povzbudit navzájem a pomoc 

druhému. K učitelům se chovali velmi hezky. Velmi oceňují spolupráci ze strany rodičů. 

Co je třeba zlepšit:  

Kázeň o přestávkách, přípravu učebních pomůcek na hodinu. 

 

5. TŘÍDA, TŘÍDNÍ UČITELKA: MGR. DAGMAR BABILONOVÁ 

Počet žáků: 16 + 1 zahraniční škola 

Průměrný prospěch: 1. pololetí – 1,19;  2. pololetí – 1, 32 

Charakteristika třídy:  

Ve třídě je 8 dívek a 8 chlapců.  

Žáci v této třídě jsou aktivní a velmi tvůrčí ve výuce i v mimoškolních aktivitách. Do tohoto 

školního roku opět zasáhla pandemie Covid 19. Většina výuky tedy proběhla distanční 

formou. Během online hodin se žáci pravidelně připojovali a aktivně v hodinách 

spolupracovali s učitelem. Pracovali poctivě nad úkoly, které jim učitelé zadávali. Ke konci 

školního roku se vrátili opět do školních lavic. Znovu navázali vzájemné vztahy, které se více 

prohloubily. Po návratu vnímám menší zhoršení v prospěchu. Žáci se znova učili učit se.  

Akce:   

Násobilkový den – žáci si společně procvičili násobilku 

Výukový program Komenský – program zaměřený na Učitele národů 

Projektový den – URSUS Dolní Lomná – žáci měli možnost navštívit zážitkové centrum 

URSUS, které nabízí velmi zajímavé výukové programy. Děti poznali faunu a floru Beskyd a 

seznámili se zábavou formou se šelmami Beskyd. 

Soutěže:  

Jonáš výtvarná soutěž – 1. místo skupinová práce Judita Niemcová a další 
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Jonáš biblická soutěž – 1. místo Sára Nedvídková, 2. místo Judita Niemcová, Jáchym 

Chodura 

Kluby: 

V tomto školním roce děti navštěvovaly Klub logických her a Badatelský klub.  

Co se dařilo nejvíce:  

Žáci umí vzájemně spolupracovat a snaží se tvořit jednotný kolektiv. Umí se povzbudit 

navzájem a pomoc druhému. K učitelům se chovali velmi hezky. Výborně pracovali během 

distanční výuky. Velmi oceňují spolupráci ze strany rodičů. 

Co je třeba zlepšit:  

Žáci by měli opět více času věnovat výuce a prohlubovat své znalosti. Zároveň vnímám u 

některých menší změny chování – nekázeň v hodinách. Toto chování se budeme snažit 

v novém školním roce vylepšit. 

 

 
 
6. TŘÍDA, TŘÍDNÍ UČITEL: MGR. MONIKA KALETOVÁ 

Třída: 6. 

Počet žáků: 17 od poletí 16 

Průměrný prospěch: 1. pololetí – 1,25;   2. pololetí – 1,16 

Charakteristika třídy:  

Třídu do pololetí navštěvovalo 8 chlapců a 9 dívek. Hned na počátek školního roku jsme měli 

naplánovaný adaptační kurz, který se však nemohl uskutečnit kvůli pandemie koronaviru a 

opatřením s tím spojených. Na začátku školního roku jsem proto využila čas v rámci 
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třídnických hodin k aktivitám, během kterých se děti mohly lépe poznat. Od poloviny října 

jsme však byly školy zavřené a my jsme se mohli setkávat pouze v online prostoru. Budování 

kolektivu proto pro nás bylo těžší. Mnohé děti však byly ve spojení přes Whats up nebo jiné 

komunikační platformy. Z počátku některým žáků dělalo problém zvyknout si na online 

výuku a měli problém s připojováním i odevzdáváním úkolů. Postupem času si však zvykli a 

některým tento způsob výuky začal i vyhovovat – měli svůj prostor a čas na plnění úkolů. 

Někteří zase naopak zjistili, že se potřebují naučit sebekontrole a plánování svého času. 

Mnohým dětem však scházel osobní kontakt s kamarády i učiteli. Pro některé bylo těžké 

pracovat samostatně a scházela jim opora učitele. Někteří měli přetrvávající problémy 

s připojením. Celkově se třída mírně zhoršila.  

Velmi hezkou akcí byl výlet žáků do ZOO Ostrava, kde se jim velmi líbilo. Byla jsem ráda, že 

se zde třída pohybovala jako celek a nerozdělovala se do menších skupin. Byla vidět jejich 

soudržnost. Výzvou pro nás je zapojení některých tichých a introvertních žáků do kolektivu Je 

však velmi hezké vidět jejich velkou snahu se s nimi kamarádit a přijmout je mezi sebe. 

Akce:   

Výlet ZOO Ostrava 

Soutěže:  

Výtvarná soutěž Jonáš 

Biblická soutěž Jonáš 

Co se nám dařilo:  

Třída spolu velmi hezky vychází. Žáci mají mezi sebou moc pěkné vztahy. Rádi sportují. 

Často jsme chodívali o velké přestávce ven na hřiště, kde kluci měli možnost si zahrát fotbal a 

děvčata i se mnou jsme si povídaly. Myslím, že tyto chvilky nás semkly.  

Nad čím chceme pracovat, čemu se budeme učit:  

Během roku jsme měli také některé preventivní aktivity zaměřené na hezké vztahy 

v kolektivu, na tom budeme i nadále pracovat.  

 
 
 
7. TŘÍDA, TŘÍDNÍ UČITELKA: MGR. BEATA KANTOR  

Počet žáků: 23 

Průměrný prospěch: 1. pololetí – 1,29      2. pololetí – 

1,38 

Charakteristika třídy:  

V tomto školním roce ve třídě pracovalo 23 žáků, 

jeden chlapec po ukončení 6. třídy přestoupil na 

sportovní školu. 

 Žáci 7. třídy tvoří velmi dobrý kolektiv, i přes to, že museli větší část školního roku pracovat 

online. Především je to vidět při skupinových aktivitách a třídních akcích. Dokážou se 

domluvit, mají mezi sebou osobnosti, které spolužáky nekomendují, ale spíše podporují a tak 
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tito respektují jejich názory při důležitých třídních rozhodnutích. Pozitivní klima třídy 

ovlivňuje slabší spolužáky k systematické a tvůrčí práci.  

 V prvním i druhém pololetí mělo 17 žáků vyznamenání  - z toho 9 bylo se samými 

jedničkami. 

   Co se nám podařilo: 

Při distanční výuce se podařilo postupně zapojit do výuky všechny žáky. Několik žáků 

aktivně pomáhalo slabším s pochopením učiva doučováním, na chatu 7. třídy si posílali učivo, 

informace a vzájemně se podporovali. 

Při prezenční výuce se žáci zapojili aktivně do vyučování. Projevovali spokojenost s tempem, 

podrobným vysvětlením či názornou ukázkou. Hráli jsme logické hry, vymýšleli soutěže a 

nacvičili vícehlas s pohybem. Velkou přestávku jsme trávili na školním hřišti, protože jsme ve 

vyučování ze začátku museli být v rouškách. Podařilo se nám zajistit výukový program 

v ZOO Ostrava a byl z toho velmi pěkný třídní výlet. Rovněž jsme si v tomto krátkém čase 

zapsali vše do naší třídní kroniky, kde každý žák zapsal nějakou zajímavou událost. 

  Co se nepodařilo: 

S velkým zármutkem jsme se smířili s tím, že se nám nepodařilo uskutečnit vánoční besídku, 

kterou si žáci sami připravují a vymýšlí bohatý program.                                                                                                                                                              

Soutěže: 

Matematická soutěž – Den s násobilkou 

Soutěž Jonáš – výtvarná a biblická                                           

Akce: 

Výukový program – odkaz J. A. Komenského 

Nad čím chceme pracovat, čemu se budeme učit:  

V příštím roce se zaměříme na zlepšení chování o přestávkách. Budeme se učit prohlubovat 

environmentální vnímání a vážit si darů, které dostáváme.  

         

 

8. TŘÍDA, TŘÍDNÍ UČITEL: MGR. TOMÁŠ WACLAWEK                                                                    

Počet žáků: 21 

Průměrný prospěch: 1. pololetí – 1,45;  2. pololetí – 1,5 

Charakteristika třídy:  

Ve třídě je 7 dívek a 14 chlapců.  

Žáci ve třídě tvoří dobrý kolektiv, jsou přátelští a milí. Během školního roku nemusel třídní 
učitel řešit žádné závažnější problémy.  

Vzdělávání v prvním i druhém pololetí bylo ovlivněno epidemií koronaviru a nařízeným 
distančním vzděláváním. Během distančního vzdělávání žáci pracovali s využitím aplikace 
Google Classroom, kde plnili zadané úkoly, a aplikace Zoom, která se stala platformou pro 
online video setkávání. Obě aplikace byly (podle doporučení ministerstva školství) střídány 
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podle určeného rozvrhu. Zatímco během prvního pololetí bylo potřeba ještě několik málo 
jednotlivců k práci v online prostoru motivovat a kontaktovat jejich rodiče, v druhém pololetí 
se žáci účastnili výuky pravidelně.  

Ve třídě jsou 3 integrovaní žáci a asistentka pedagoga. V letošním školním roce působí ve 
třídě nová paní asistentka.  Integrovaní žáci si na ni velmi rychle zvykli. Paní asistentka je 
obětavá a v období distančního vzdělávání své žáky pravidelně každý den navštěvovala, 
pomáhala jim a účastnila se distančního vzdělávání.  

Akce:   

- Třídní výlet byl ovlivněn bouřkou a nepříznivým počasím. Místo plánovaného výšlapu 

na Skalku jsme zavítali do regionálního muzea v Mostech u Jablunkova a vrátili jsme 

se zpět do areálu školy, kde žáci hráli stolní hry, fotbal a volejbal v tělocvičně.  

- Komenský 2020 (vzdělávací program)  

- návštěva online výstavy Národního muzea – V hrobce egyptské princezny (online 

lektorovaný program pro 2. stupeň ZŠ k výstavě Sluneční králové)  

- soutěž Jonáš  

- Mám to pod kontrolou – přednáška o závislosti  

Soutěže:  

Petr Hudziec – první místo ve výtvarné soutěži Jonáš (skupinová práce)   

Daniela Elizabeth Klusová – třetí místo ve výtvarné soutěži Jonáš  

Co se dařilo nejvíce:  

Žáci tvoří dobrý kolektiv, jsou empatičtí k integrovaným žákům. Zdá se, že nikdo není 
z kolektivu vyčleněn. Někteří žáci v rámci výuky přes internet pracovali velmi poctivě.  

Co je třeba zlepšit:  

Vést některé žáky lépe zacházet s majetkem školy.  

 

 

9. TŘÍDA, TŘÍDNÍ UČITEL: MGR. RUDOLF HECZKO                                                                    

Počet žáků: 17 

Průměrný prospěch: 1. pololetí – 1,38;   2. pololetí – 1,40 

Charakteristika třídy:  

Ve třídě je 9 dívek a 8 chlapců. Většina žáků se doma pečlivě připravuje. V 1. pololetí 

prospělo s vyznamenáním 10 žáků a ve 2. prospělo 8 žáků s vyznamenáním. Letošní rok byl 

složitější z důvodu pandemie Covid 19. Žáci byli odkázáni na online prostředí, kde většina 

pracovala výborně. Dva týdny před přijímacími zkouškami na střední školu žáci docházeli na 

doučování z matematiky a českého jazyka v šestičlenných skupinkách. Všichni žáci byli 

zdárně přijati na jimi vybrané střední školy.  
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Akce:   

Zvládli jsme výlet do ZOO Olomouc. 

Soutěže:  

Žáci se zúčastnili biblické soutěže Jonáš, kde bylo ve finále úspěšných 8 žáků. 

Co se nám dařilo:  

Ve třídě je velmi dobrý kolektiv, který se celkově semkl týden před koncem. Velmi oceňuji 

spolupráci s rodiči.   

Nad čím chceme pracovat, čemu se budeme učit:  

Být světlem a solí na středních školách.  

 

13. Údaje o aktivitách, projektech školy a prezentaci na veřejnosti 

Z důvodu pandemie Covidu se některé už tradiční celoškolní projekty nemohly konat. Jedná 

se například o celoškolní muzikál, sportovní olympiádu, Den poezie a hudby, Radovánky. 

Tyto zajímavé a žádané projekty jak žáky, tak zákonnými zástupci, jsme museli zrušit. 

Realizovali jsme jen menší školní projekty a akce v rámci jednotlivých tříd. V červnu se 

podařilo také zorganizovat školní výlety a některé projekty mimo školu v rámci Šablon II. 

 

13.1. Hodnocení vybraných celoškolních a třídních projektů 

                                            

Den s násobilkou  

Počtvrté se v první pátek října na naší škole uskutečnil Den s násobilkou. Připojili jsme se ke 

Světovému dni násobilky WMT Day 2020. Tento projekt byl letos trošku jiný než loni. Kvůli 

mimořádným opatřením se tyto aktivity konaly v jednotlivých třídách od 3. do 9. ročníku. 

V druhé polovině září si žáci v rouškách na chodbách procvičovali násobilkové spoje, pak se 

vzájemně zkoušeli.  

V pátek 2. 10. 2020 proběhla hlavní soutěž o násobilkového 

experta. Deset příkladů z násobilky v časovém limitu 

bezchybně vyřešilo celkem 45 žáků. Následně samostatně nebo 

ve dvojicích řešili rébusy a násobilkové hlavolamy se sladkou 

odměnou. Při soutěži pomáhala p. asistentka Danuta 

Kocyanová s paní učitelkou Witoszovou. Byl to příjemný den, 

kdy si žáci zábavnou formou připomněli násobilku. 
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Vánoční besídky  

Většině tříd se podařilo uspořádat vánoční besídky. Žáci si připravili sami vlastní program: 

vánoční koledy, různé soutěžní aktivity, připravili si vyprávění biblického příběhu o 

Vánocích. Byli nesmírně vděční, že mohou být po delší době spolu ve svých třídách.  

 

Děti učí děti  

Tento oblíbený mezi žáky i učiteli projekt tento rok proběhl formou online výuky. Byla to 

nová zkušenost pro žáky, a především velká výzva: vžít se do role učitele v době online 

výuky. Žáci si museli připravit celou online hodinu z různých předmětů nebo jejich část, 

včetně prezentací, kvizů, úkolů. Žáci zvládli výuku na výbornou. Učitele se mohli pro změnu 

vžít alespoň trochu do role žáků.  

 

Další zajímavé projekty, které škola tradičně realizuje, musely být z důvodu pandemie 

odvolány. Jedná se především o tyto projekty: Celoškolní muzikál, Den poezie a hudby, 

celoškolní sportovní olympiáda, Radovánky.  
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13.2. Projekty EU    

 

Projekt EU „Šablony II OP VVV pro Církevní ZŠ a MŠ Třinec 

 

V rámci projektu Šablony II jsme od září 2020 pokračovali v realizaci následujících aktivit:  

- Vzdělávání všech pedagogů ZŠ i MŠ v oblasti čtenářské i matematické gramotnosti, 

komunikace v AJ, IT dovednosti, v oblasti osobnostního rozvoje, v oblasti inkluze 

- Kluby pro žáky – čtenářský klub, klub logických her, klub konverzace v anglickém 

jazyce, badatelský klub 

- Doučování z Aj, matematiky   

- Mimoškolní projekty v ZŠ i MŠ  

Z důvodu koronavírové epidemie jsme realizovali jen část plánovaných aktivit a požádali 

o prodloužení projektu o šest měsíců. Na realizaci projektu jsme obdrželi dotaci v celkové 

výši 1 159 851 Kč, z toho 447 351 pro MŠ, 712 851 pro ZŠ.  

 

Projekt IROP „Odborné učebny a bezbariérovost Církevní ZŠ Třinec“; registrační číslo 

projektuCZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013124 

 Během prázdnin proběhla rozsáhlá rekonstrukce odborných učeben: jazykové, přírodovědné, 

počítačové a dílen, rekonstrukce toalet, na schodišti byla instalována plošina pro vozíčkáře 

v rámci zajištění bezbariérovosti budovy.  Proběhlo výběrové řízení na 3D tiskárny. Na 

celkovou realizaci byla schválena dotace ve výši 23 234 767,91 Kč, z toho škola má 10 % 

finanční spoluúčast. Ukončení realizace projektu je stanoveno na 31. 1. 2022, předložení 

dokumentace k vyhodnocení projektu do 31. 12. 2023.  

 

Erasmus+ 2020-2022  „Místní historie v Angličtině“ 

Mezinárodní projekt, spolufinancovaný z fondů EU. 

Cíl projektu: 

- sdílet osvědčené metody a nástroje pro vyučování učitelů nejen angličtiny za účelem 

zefektivnění vyučování 

- rozvíjet tvořivost žáků v procesu učení a komunikace v angličtině, jejich zapojení a 

posílení vlastní zodpovědnosti za proces učení 

- zmapovat historii a kulturní dědictví naší oblasti 

- posílit komunikační schopnosti učitelů a zvýšit jejich kompetence v anglickém jazyce 

Účastníci projektu: 

- Účastníky projektu jsou učitelé a žáci tří evropských škol (Česká republika, Finsko a 

Polsko) 

- Do projektu jsou zapojeni žáci 6. a 7. tříd 
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- Mobility se účastní 12 žáků vybraných podle určených kritérií.  

- Byla plánovaná mobilita (výměnný pobyt) žáků a učitelů ve Finsku, a to na květen 

2021 a mobilita v Polsku (prosinec 2021), v České Republice (duben 2022). Termíny 

se mohou posunout vzhledem k vývoji situace ohledně Covidu19. 

 V průběhu školního roku žáci pracovali na zadaných úkolech online pomocí platformy 

eTwinning. Zahraniční výjezd žáků do Finska musel být odložen.  

   

Erasmus+ 2020-2022 – „Mezinárodní akademie žáků a učitelů angličtiny“ 

Cíl projektu: 

- sdílet osvědčené metody a nástroje pro vyučování učitelů angličtiny za účelem 

zefektivnění vyučování 

- využití a sdílení užitečných internetových aplikací, programů. V dnešní době rozvoje 

komunikace prostřednictvím počítačových technologií chceme našim žákům pomoci 

se orientovat a využít i pro jejich vzdělání nejrůznější platformy a internetové stránky 

- uvědomění žáka vlastní zodpovědnosti za své vzdělání a pomoc najít způsob, který by 

vyhovoval jejich vzdělávacím stylům 

- posílit komunikační schopnosti učitelů a zvýšit jejich kompetence v anglickém jazyce.  

- účastníky projektu jsou učitelé a žáci čtyř evropských škol (Česká republika, Finsko, 

Polsko, Maďarsko). Do projektu jsou zapojeni žáci 8. a 9. tříd 

Účastníci projektu: 

- Mobility se účastní 7 žáků vybraných podle určených kritérií. Do jednotlivých mobilit 

jsou žáci vybíráni pokaždé před mobilitou. 

- Byla plánovaná mobilita (výměnný pobyt) žáků a učitelů v Polsku (duben 2021), 

mobilita v Maďarsku (říjen 2021), v České Republice (únor 2022) a ve Finsku (květen 

2022). 

Termíny se mohou posunout vzhledem k vývoji situace ohledně Covidu19.  

V průběhu projektu žáci pracují na zadaných úkolech online pomocí platformy 

eTwinning. Zahraniční výjezd žáků do Polska musel být odložen. 
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14. Spolupráce se zákonnými zástupci a ostatními subjekty  

14.1. Spolupráce s rodiči, se Sdružením přátel CZŠ a MŠ Třinec 

Církevní škola se snaží aktivně zapojovat do dění zákonné zástupce žáků. K tomu jí 

napomáhá Sdružení přátel CZŠ a MŠ Třinec. V každé třídě fungují dva třídní důvěrníci, kteří 

úzce spolupracují se školou. Ve škole pracuje také pětičlenná rada školy jmenována 

zřizovatelem školy. Její pravomoci vyplývají ze školského zákona. Dále je zřízena tříčlenná 

školská rada, po jednom členu z řad zákonných zástupců, z řad zřizovatele a jeden člen za 

pedagogy. Sdružení přátel církevní školy existuje od začátku jejího fungování. Je spolkem 

podporujícím spolupráci s rodiči, hledá podněty, jak pomoci škole s organizaci projektů a akcí 

školy, úzce spolupracuje s třídními důvěrníky.  Spolupráce se zákonnými zástupci je na 

vysoké úrovní, zvlášť v době pandemie, kdy žáci byli vyučováni distančně, byla velmi 

důležitá vzájemná komunikace. Třídní schůzky a individuální konzultace učitel-rodič- dítě 

probíhaly v aplikaci Zoom. Hlavní platformou pro komunikaci byla aplikace Dm software.  

Členství v ACSI  

Církevní škola v Třinci je členem Mezinárodní asociace sdružující křesťanské školy, vedení 

školy se pravidelně účastní konferencí ACSI. Z důvodu koronaviru byla i tento rok 

konference pořádaná online jako součást mezinárodní konference Global Leedership. 

Ředitelka školy prezentovala na této online konferenci v rámci semináře koncepci křesťanské 

školy v Třinci. 

Pravidelně pořádaná Konference Křesťan za katedrou v Třinci byla rovněž zrušena z důvodu 

epidemie koronaviru na příští školní rok, úzký organizační tým připravil video pozdrav pro 

všechny účastníky z minulých let. 

 

14.2. Spolupráce s městem, církvemi, dalšími subjekty v Třinci  

Naše škola udržuje vztahy s okolními školami i s městem. Aktivně využívá školení, besed, 

projektů z MAP. Zapojuje se do soutěží pořádaných ostatními školami v Třinci. Spolupracuje 

s Městskou knihovnou, Městskou policií. Žel, z důvodu pandemie nebylo možné pořádat 

projekty, kulturní a sportovní akce. Škola udržuje vztahy se všemi církvemi v okolí. 

Pedagogové i rodiče jsou povzbuzováni k tomu, aby prezentovali školu ve svých církvích.  

15.  Údaje o provedených kontrolách 

Od 14. 9. 2020 probíhala kontrola Finančního úřadu Moravskoslezského kraje. Dále byla 

provedena prověrka účetnictví nezávislým auditorem. 

16. Zpráva o hospodaření školy za rok 2020 

Škola hospodaří s finančními prostředky ze státního rozpočtu. Tyto prostředky může použít 

na neinvestiční výdaje spojené se svou hlavní činností dle § 160 školského zákona, např. 

prostředky na mzdy, výdaje na učebnice a učební pomůcky, školní pomůcky, neinvestiční 

výdaje na provoz škol, výdaje na DVPP.   Církevní škola dále hospodaří s ostatními zdroji 

financování, např. sponzorskými dary, dary rodičů, příspěvky na provoz v MŠ apod. 

Z ostatních zdrojů může vytvářet hospodářský výsledek. Dalším finančním zdrojem jsou 

účelové dotace MŠMT, dále dotace EU:  OP VVV Šablony, IROP, Erasmus +. Tyto finanční 

zdroje jsou důležitou pomocí v hospodaření školy.  
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Zpráva o hospodaření školy za rok 2020 

 

Výnosy celkem 15 017 654,92 Kč, z toho: 

 

Provozní dotace - MŠMT – ZŠ 
10 748 240,94 

Kč 

Provozní dotace - MŠMT – MŠ 3 250 551,87 Kč 

Provozní dotace - MŠMT - stravování 228 621,19 Kč 

EU dotace - ERASMUS + 275,06 Kč 

EU dotace - Šablony I a Šablony II 413 865,16 Kč 

Dotace - MŠMT - Podpora výuky plavání v ZŠ 226,41 Kč 

Školkové 137 925,00 Kč 

Ostatní příjmy   24 649,29 Kč 

Rodičovské dary 27 250,00 Kč 

Finanční dary 186 050,00 Kč 

 

15 017 654,92 
Kč 

  Náklady celkem 14 721 714,52 Kč, z toho: 

 Mzdové náklady 8 904 064,00 Kč 

Dohody o provedení práce 277 757,00 Kč 

Dohody o pracovní činnosti 67 184,00 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění  3 031 318,30 Kč 

Spotřeba elektrické energie 128 084,44 Kč 

Vodné a stočné 91 082,77 Kč 

Spotřeba plynu a tepla 413 245,55 Kč 

Spotřeba materiálu – učebnice 64 814,11 Kč 

Spotřeba materiálu - školní pomůcky + MŠ 70 445,48 Kč 

Spotřeba materiálu - nábytek + MŠ 81 728,75 Kč 

Spotřeba materiálu -kancelářské potřeby 74 890,80 Kč 

Spotřeba materiálu - ostatní materiál včetně výpočetní 
techniky 452 418,59 Kč 

Odborná literatura 12 023,04 Kč 

Správa najatých prostor 207 865,89 Kč 

Nájemné 177 449,45 Kč 
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Tel. Hovory 7 064,00 Kč 

Poštovné 5 898,00 Kč 

Svoz odpadu 13 462,20 Kč 

Internetové služby 40 497,03 Kč 

Náklady na stravování včetně převozu obědů do MŠ 121 711,00 Kč 

Opravy a údržba 57 254,47 Kč 

Nehmotný majetek 70 870,51 Kč 

Ostatní služby 177 287,75 Kč 

Náklady na reprezentaci 840,00 Kč 

Školení zaměstnanců 56 305,90 Kč 

Cestovné zaměstnanců 23 825,00 Kč 

Pojištění - zákonné + úrazové žáci 45 112,00 Kč 

Ostatní poplatky 47 214,49 Kč 

 

14 721 714,52 
Kč 

  Hospodářský výsledek 295 940,40 Kč 

 

 

DARY 2020 

 

V roce 2020 nám přispěli prostřednictvím finančních i věcných darů fyzické osoby, rodiče 

žáků i firmy. Každý dar jsme přijali s vděčností a jsme rádi, že nám i touto cestou prokazují 

důvěru.  

V následující tabulce představujeme naše dárce 

Finanční dary 

Dárce Částka 

Fyzická osoba 15 000,00 Kč 

FS SCEAV Oldřichovice 13 700,00 Kč 

Hepel servis s.r.o. 30 000,00 Kč 

Hope Dental Group s.r.o. 50 000,00 Kč 

Fyzická osoba 10 000,00 Kč 

Fyzická osoba 50 000,00 Kč 

Fyzická osoba 1 000,00 Kč 
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Fyzická osoba  5 000,00 Kč 

Fyzická osoba 2 000,00 Kč 

Ministerstvo vnitra ČR 
(respirátory) 15 651,30 Kč 

Dary rodičů – mateřské školy 9 350,00 Kč 

Dary rodičů – základní školy 27 250,00 Kč 

Celkem 228 951,30 Kč 

 

 

Zpracovala Ing. Ilona Pavlíková, ekonom školy  

 

17. Závěr výroční zprávy  

Školní rok 2020 /21 byl pro CZŠ a MŠ rokem výzev a změn. Období covidové pandemie, 

velká rekonstrukce školy, realizace významných projektů EU.  

Distanční výuka  

 Největší výzvou bylo pro všechny vzdělávání období distanční výuky. Pro učitele bylo 

výzvou zdokonalovat se v používání různých aplikací a nástrojů pro distanční výuku. Za tímto 

účelem absolvovali mnoho webinářů, školení. Museli se také zdokonalovat v používání IT 

techniky. Na pedagogických poradách jsme spolu hledali způsoby efektivní komunikace jak 

se žáky, tak se zákonnými zástupci. Používali jsme platformu Dm software, elektronickou 

žákovskou knížku, elektronické třídní knihy. Používali jsme nástroje Google Suite, hlavně 

Classroom. K online výuce se nám nejvíce ověřila platforma Zoom, taktéž k online třídním 

schůzkám a online pedagogickým poradám. Spolu s učiteli jsme se zabývali otázkou 

hodnocení žáků. Jak motivovat žáky k učení, jak rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, 

začali jsme v hodně větší míře používat slovní hodnocení, formativní hodnocení. Začali jsme 

uvažovat a diskutovat o tom, jak dosáhnout toho, aby se děti neučily „jen pro známky.“ Místo 

známek jsme zaváděli bodová hodnocení, což umožňovala aplikace Classroom. Žákům jsme 

se snažili zpestřit online výuku různými projekty jako např. online Karneval, Děti učí děti 

apod.  V průběhu online výuky učitele dělali žákům přestávky, různé společné rozcvičky a 

relaxační aktivity tak, abychom co nejvíce zamezili neustálému sezení u počítačů.  

Sledovali jsme, jak se žáci rychle učí technickým dovednostem, pracovat s tablety, na 

počítači. Učili se tvořit prezentace do různých předmětů, připravovat kvízy, soutěže, posílat 

fotografie, točit krátká videa, komunikovat s učiteli i mezi sebou na Zoomu nebo v Google 

Meet a Google učebně.  

Umožnili jsme rodinám s větším počtem dětí zapůjčit si ve škole tablety. Někteří žáci se 

speciálně vzdělávacími potřebami měli možnost individuálně docházet do školy a pracovat se 

svými pedagogickými asistentkami nebo učiteli. Za některými žáky pro změnu pedagogické 

asistentky docházely domů.  

Zjistili jsme, jak je důležité pro žáky mít kontakt se svými spolužáky, ale i s učiteli. Jak se 

potřebovali i během online výuky jen tak sdílet, povídat si, jak se jim daří. Naslouchání 
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žákům a udržování častějších kontaktů se zákonnými zástupci bylo důležité a velmi se 

ověřilo.  

Byli jsme vděční za konec školního roku, kde jednotlivé třídy mohli jet na školní výlety. Po 

dlouhé době, kdy nemohli být spolu, to byla zvlášť potřebná aktivita.  

Rekonstrukce školy  

Během prázdnin na naší škole proběhla velká rekonstrukce školní budovy za účelem pořízení 

odborných učeben. V rámci projektu IROP byla v připravovaných  odborných učebnách 

vyměněna okna, podlahové krytiny, svítidla, zrekonstruovaly se toalety. Dále jsme 

zrekonstruovali šatny, pořídili nové šatní skřínky, vyřešili bezbariérovost. Čekají nás ještě 

výběrová řízení na IT techniku, nábytek a učební pomůcky do odborných učeben. Dále 

musíme zajistit odpovídající konektivitu školy.  

Mateřské školy  

Mateřské školy většinu školního roku mohly být otevřené. V září jsme začali výuku na novém 

místě v Třinci Lyžbicích na ul. Janáčkova. Bylo zde přemístěno oddělení MŠ z ulice 

Chopinova. Změna adresy přinesla jisté výhody, děti mají větší, novější prostory. 

V mateřských školách se v rámci ŠVP začala vyučovat angličtina dle možností a zájmů ze 

strany rodičů. Zájem překvapil, nadšení a schopnost rychle se učit cizí jazyk taky. Spolupráce 

se zákonnými zástupci v mateřských školách je pěkná, paní učitelky jsou komunikativní, 

vstřícné a vytvářejí příjemné prostředí pro všestranný rozvoj dětí. Většina dětí z mateřských 

škol pak pokračuje ve vzdělávání na Církevní základní škole.  

 

 

 

 

                                                                                      Mgr. Monika Guńková, ředitelka školy 
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Přílohy k výroční zprávě: 

1. Přehled o chování a prospěchu žáků CZŠ  

    2. Výroční zpráva Církevní mateřské školy v Třinci – Horní Líštná 

    3. Výroční zpráva Církevní mateřské školy v Třinci – Lyžbice  

4. Výroční zpráva Církevní mateřské školy v Třinci – Dolní Líštná    


