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1. Základní údaje o škole 

1.1 škola  

název školy Základní škola a Mateřská škola Mosty u 

Jablunkova 750, příspěvková organizace 

adresa školy Mosty u Jablunkova 750, 739 98 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 75029901 

IZO 600134008 

identifikátor školy 102092133 

vedení školy ředitel:  Mgr. Ondřej Polakovič 

statutární zástupce ředitele: 

             Mgr. Jana Klusová 

kontakt tel.:        558 367 614   

e-mail:   skola@zsmostyujablunkova.cz 

web:       http://zsmostyujablunkova.cz 

 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Obec Mosty u Jablunkova  

adresa zřizovatele Mosty u Jablunkova 800, 739 98  

kontakt tel.: 558 337 911  

e-mail: obec@mostyujablunkova.cz 

 

1.3 součásti školy kapacita 

Mateřská škola – Hrčava            15 

Základní škola Mosty + Hrčava          380 

Školní družina Mosty u Jablunkova + Hrčava           90 

Školní jídelna Mosty u Jablunkova 

Školní jídelna Hrčava  

        370 

          45 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 

Počet žáků na 

pedagoga 

Mateřská škola-Hrčava 1 11             11 10 

1. stupeň ZŠ Hrčava 

1. stupeň ZŠ Mosty   

1 

7 

11 

          134 

11 

19,1 

 

2. stupeň ZŠ Mosty  6           132  22  

Školní družina Mosty 

Školní družina Hrčava 

3 

1 

75 

11 

30/30/15 

11 

30/30/15 

11 

Školní jídelna ZŠ a MŠ x  X X 

 

Komentář:  Od 1. 1. 2015 patří ke škole i odloučené pracoviště na Hrčavě. Zde chodí do 1. až 5. ročníku 

základní školy 12 žáků a do mateřské školy 10 dětí. 
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1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 12 kmenových učeben (8 s interaktivní tabulí) 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

2 počítačové učebny s 21+16 počítači 

připojenými na internet, žákovská - učitelská 

knihovna  

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Žáci z družiny využívají tělocvičnu a hřiště. 

 

Sportovní zařízení Žáci využívají tělocvičnu. Je používána vlastní 

tělocvična a částečně i Sokolovna, k dispozici je 

žákům také hřiště fotbalového klubu. Na 

Hrčavě je k dispozici herna a víceúčelové 

hřiště. 

Dílny a pozemky ZŠ má v budově dílny. 

Žákovský nábytek Třídy ZŠ jsou vybaveny novějším nábytkem, 

který zohledňuje výškové rozdíly žáků.  

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

ZŠ i MŠ jsou dobře vybaveny učebními 

pomůckami, hračkami i sportovním nářadím, 

které jsou průběžně během školního roku podle 

potřeby doplňovány. 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Všichni žáci jsou vybaveni učebnicemi a 

pracovními sešity. Postupně jsou doplňovány a 

obměňovány učebnice.  

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

Pomůcky a učebnice, jakožto i další zařízení a 

vybavení pro výuku jsou pravidelně 

obměňovány dle potřeb a finančních možností 

školy. 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

V jedné počítačové třídě je 21 počítačů 

připojených k internetu. Ve druhé počítačové 

třídě je 18 počítačů připojených k internetu.  

Na 1. stupni jsou 4 interaktivní tabule 

Na 2. stupni jsou 4 interaktivní tabule.   

Školní kuchyně Školní kuchyně odpovídají současným 

požadavkům. 
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1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 9.9.2005 

Počet členů školské rady  3 

Členové školské rady:     za zákonné zástupce   Marcela Bojková  

                                        za ped. prac. Mgr. Lenka Szotkowská – předseda školské 

rady 

                                        za zřizovatele Ing. Roman Szotkowski  
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2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

a) nová soustava 

Kód Obor vzdělání Poznámky 

 

Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola Rámcový vzdělávací 

program pro základní 

vzdělávání 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

 

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠVP pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV č. 2– srpen 

2013 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,  
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3. Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem ZŠ Mosty 

Počet pracovníků celkem ZŠ Hrčava  

33 

7 

Počet učitelů ZŠ Mosty 

Počet učitelů ZŠ Hrčava 

19 (1 na MD) 

 2 

Asistentka pedagoga v MŠ 0 

Počet vychovatelů ŠD Mosty  

Počet vychovatelů ŠD Hrčava  

3 

1 

Počet učitelek MŠ 1 

Počet správních zaměstnanců ZŠ Mosty 

Počet správních zaměstnanců ZŠ Hrčava  

6 

1 

Počet správních zaměstnanců MŠ Hrčava 0 

Počet správních zaměstnanců ŠJ Mosty  

Počet správních zaměstnanců ŠJ Hrčava 

5 

2 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících  

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Rok 

narození 

Stupeň vzdělání 

 ředitel 1,0 1979 VŠ 

 zástupce ředitele  1,0 1963 VŠ 

ZŠ Mosty 1.st.  učitelka 1,0 1961 VŠ 

 učitelka 1,0 1963 VŠ 

   učitelka 1,0  1968 VŠ 

  učitelka 1,0 1974 VŠ 

   učitelka 1,0 1975 VŠ 

 učitelka 

 

1,0 1977 VŠ 

 učitelka 

 

1,0 1979 VŠ 

ZŠ Mosty 2.st učitelka 1,0 1957 SŠ 

 učitelka 

 

1,0 1968 VŠ 

 učitelka 

 

1,0 1977 VŠ 

 učitel 

 

1,0 1979 VŠ 

 učitel 

 

1,0 1980 VŠ 

 učitel 

 

1,0 1980 VŠ 

 učitelka 

 

1,0 1982 VŠ 

 učitelka 

 

1,0 1984 VŠ 

 učitelka 

 

0,91 1984 VŠ 
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 učitelka 

 

0,86 1991 VŠ 

ŠD Mosty vychovatelka 0,83 1970 SŠ 

 vychovatelka  

 

0,83 1970 SŠ 

 vychovatelka  

 

0,43 1987 VŠ 

ZŠ Hrčava Vedoucí učitelka 

 

1,0 1974 VŠ 

 učitelka 0,5 1950 VŠ 

MŠ Hrčava učitelka 1,0 1993 SŠ 

ŠD Hrčava vychovatelka 0,17 1970 SŠ 

 

Během školního roku odešla jedna paní učitelka na nemocenskou a do důchodu a jedna paní 

učitelka na dlouhodobou nemocenskou a následnou mateřskou dovolenou. Místo nich byly 

přijaty nové paní učitelky. 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících ZŠ Mosty  

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

ŠJ vedoucí ŠJ 1,0  

 kuchařka 1,0  

 kuchařka 1,0  

 kuchařka 1,0  

 kuchařka 0,70  

správní zaměstnanci účetní 0,70  

              sekretářka       0,85  

              uklízečka 1,0  

              uklízečka 1,0  

 uklízečka 0,30  

 školník  1,0  

 

Údaje o nepedagogických pracovnících ZŠ Hrčava 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

ŠJ Kuchařka 0,75  

 Provozní ŠJ 0,15  

správní zaměstnanci Uklízečka, školnice 0,65  
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4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce  

 

počet prvních tříd 

v roce 2015/2016 

počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6 ti let (nástup 

po odkladu) 

Počet odkladů pro  

školní rok 2015/2016   

2 +1H 28+1H 2 2 

 

počet prvních tříd 

v roce 2016/2017 

počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6 ti let (nástup 

po odkladu) 

Počet odkladů pro  

školní rok 2016/2017   

1+1H 25+2H 2 2 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 1 

soukromá gymnázia 0 

církevní gymnázia 0 

b) rozepsané školy 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov 1 

Střední odborná škola Třineckých železáren, Třinec Kanada 6 

Albrechtova střední škola, Český Těšín  3 

Gymnázium, Český Těšín  osmileté  1 

Gymnázium, Třinec 3 

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava – Poruba  1 

Střední zdravotnická škola, Karviná 5 

Střední průmyslová škola, Karviná 2 

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o., Karviná-Hranice 2  

Střední odborná škola managementu a práva s.r.o., Karviná 1 

Střední průmyslová škola stavební, Havířov 2 

Střední škola technických oborů,  Havířov-Šumbark 2 

Střední škola, Havířov – Šumbark 1 

Střední škola, Havířov- Prostřední Suchá 1 

Soukromá střední škola PRIMA s.r.o, Rýmařov 1 

Střední průmyslová škola , Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky, Frýdek - Místek  1 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv.Anežky České, Odry 1 

 

Z 33 vycházejících žáků 9. ročníku bylo přijato na střední školy a do studijních oborů 26 žáků 

a do učebních oborů 7 žáků. 

Z 5. ročníku byl přijat ke studiu na osmiletém gymnáziu 1 žák naší školy. 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků na konci 1. a 2. pololetí 

 

5.2. Přehled o zameškaných hodinách na konci 1. a 2. pololetí 

 

Viz příloha č.1. 

 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení   

Zrakové postižení   

S vadami řeči   

Tělesné postižení   

S kombinací postižení   

S vývojovými poruchami učení 4. 1 

 5. 2 

 6. 1 

 7. 2 

S vývojovými poruchami chování  3. 1 

 5. 1 

S lehkým mentálním postižením   

celkem   

 

V MŠ na Hrčavě bylo 1 integrované dítě.  
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5.4 Vzdělávací proces 

 

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 

rozvrh hodin (psychohygiena) Rozvrh hodin byl sestaven podle zásad psychohygieny. Na 

1.-3.vyuč. hodinu  byly až na výjimky zařazovány předměty 

Čj a M, AJ. Výchovy byly zařazeny zejména na poslední 

vyučovací hodiny.  

vzdělávání žáků  

se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

Integrovaní žáci byli vzdělávání dle doporučení 

z Pedagogicko-psychologické poradny. 

 

vzdělávání mimořádně  

nadaných žáků 

Mimořádně nadané žáky, kteří by byli potvrzeni 

Pedagogicko-psychologickou poradnou, jsme neměli. Pokud 

se u žáků projevilo nadání v nějakém oboru, byli zapojeni do 

různých soutěží nebo mimoškolní činnosti. 

 

informační systém  

vůči žákům a rodičům 

Informace rodičům žáků byly předávány prostřednictvím 

žákovských knížek, webových stránek, e-mailů, třídních 

schůzek, písemných informací, telefonicky, popř. výzvou 

k návštěvě školy. Žáci byli informováni ústně nebo písemně 

prostřednictvím třídních učitelů anebo vedení školy. 

 

prevence sociálně-

patologických jevů 

 Škola má zpracovanou Školní preventivní strategii, 

Minimální preventivní program, Směrnici k primární 

prevenci sociálně- patologických jevů, Program proti 

šikanování dětí. Každý zjištěný projev sociálně-

patologických jevů je ihned řešen třídním učitelem, popř. za 

pomocí výchovného poradce i metodika prevence. Případ je 

projednáván jednak s žáky, a to buď individuálně, nebo 

s celou třídou, popř. i s rodiči.  Proběhly dvě jednání se 

zákonnými zástupci žáků. Jedno jednání bylo z důvodu 

závažného porušení školního řádu a bylo řešeno důtkou 

třídního učitele. 

klima školy Nebylo šetřeno. 

 

 

Průběh a výsledky vzdělávání 

Vyučovací formy a metody 

Ve vyučování byly využívány různé formy a metody práce. Žáci pracovali individuálně i ve 

skupinách. Kromě skupinové výuky probíhala také výuka frontální, nebo projektová. Formy 

výuky se během hodiny střídaly pokud možno tak, aby žáci pracovali se zájmem a aktivně. 

Bylo respektováno individuální tempo žáků, zejména v nižších ročnících. V případě 

neúspěchu měli žáci možnost si známku opravit.  Do hodin byly dle možností zařazovány 

v nižších ročnících relaxační chvilky a ve vyšších relaxační cvičení.   

 

Žáci vyhledávali informace v encyklopediích, učili se poznatky třídit a využívat   procesu 

učení. Starší žáci vyhledávali informace i na internetu. Získané poznatky sloužily částečně i 

pro rozvoj komunikace – sdělování informací spolužákům, prezentace.   
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Projektové vyučování bylo zaměřeno především na environmentální výchovu, občanské 

kompetence a další. V rámci výuky byli žáci seznamováni s naším regionem, jeho 

významnými událostmi a objekty.   

 

 

Interakce a komunikace 

            Ve třídách měli žáci stanovená pravidla komunikace a chování tak, aby se respektovali 

vzájemně mezi sebou a aby také respektovali pravidla chování ve vztahu k dospělým. Ne 

všem žákům se dařilo tato pravidla dodržovat, ale pozitivní bylo, že ostatní žáci je sami 

upozorňovali na porušení těchto zásad.  

             Žáci mohli vyjadřovat své názory a byli vedeni k tomu, aby se tak dělo slušným 

způsobem v duchu vzájemného respektování a akceptování pravidel komunikace. 

Komunikativní dovednosti byly u žáků rozvíjeny ve všech předmětech, především v hodinách 

slohu, literární výchovy, ale i naukových předmětech.  

             V hodinách byla zařazována témata, kde se žáci učili diskusi a argumentaci.  

 

 

Hodnocení žáků 

 Žáci byli hodnoceni podle daných pravidel, která jsou součástí školního řádu. Učitelé 

respektovali u žáků individuální zvláštnosti. Integrovaní žáci postupovali podle svých 

individuálních plánů a k jejich specifické poruše učení bylo přihlíženo i při klasifikaci. 

Hlavním motivačním činitelem byla pochvala a ocenění pokroku žáka ve vzdělávacím 

procesu. Učitelé také v hodinách vedli žáky k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení. 
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 

školy 

 

 

počet 

pracovníků 

délka 

studia 

instituce 

(VŠ/zařízení 

pro další 

vzdělávání) 

název studia 

Institucionální vzdělávání     

6.1 Studium ke splnění 

kvalifikačních předpokladů 

    

a) Studium v oblasti pedagogických 

věd 

1 3+2 UPOL  

b) Studium pedagogiky     

c) Studium pro asistenta pedagoga     

d) Studium pro ředitele škol     

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace     
6.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních 

předpokladů 
    

a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky     

b) Studium pro výchovné poradce     
c) Specializovaná činnost – koordinace v oblasti 
informačních a komunikačních technologií 

    

d) Specializovaná činnost – tvorba a následná koordinace 

školních vzdělávacích programů 
    

e) Specializovaná činnost – prevence sociálně 
patologických jevů 

    

g) Specializovaná činnost – specializovaná činnost v oblasti 

enviromentální výchovy 
    

 

 

 

6.3 Studium 

k prohlubování odborné 

kvalifikace 

(Některé násobně)  

Základy Hejného metody 

(sborovna) 

Tvořivá škola s prvky 

kritického myšlení 

Podpora čtenářství 

Umíte to s pohádkou - AJ Hudební dílna Lyžařský instruktorský kurz 

Krajská konference metodiků 

prevence 

Školení POKOS VIII. ročník konference o 

výuce novodobých dějin 

Karel IV. Kompetence učitelů vs. 

současný žák 

Konference AJ 

Dny geografie Seminář učitele geografie S komiksem do hodiny 

Dílna čtení a rozvoje 

čtenářské gramotnosti 

Velikonoční dekorativní 

tvoření 

Účinná reedukace projevů 

vývojových p.u. 

Tvoříme ze dřeva Práce s technickými 

materiály 

ŠZ a zákon o ped.prac 

Informační seminář k p. 16 Regionální panel ČŠI Seminář Valenta 

Roadshow pro školy Konference pro ředitele  
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

7.1 Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách ZŠ Mosty 

Údaje o významných 

mimoškolních aktivitách 
 

Spolupráce školy a dalších 

subjektů 

Škola spolupracuje s těmito organizacemi: 

Sdružení rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova o.s., 

Školská rada, 

Pedagogicko-psychologická poradna v Třinci, SPC 

Ostrava-Zábřeh, Odbor právní ochrany dětí a mládeže 

v Jablunkově, 

Obecní úřad v Mostech u Jablunkova, Místní knihovna 

Sokol Mosty u Jablunkova, Myslivecké sdružení, 

DDM Jablunkov, SCEAV Návsí, Charita Jablunkov,  

Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Český červený kříž 

Významné akce školy Lyžařský výcvik pro žáky 4. a 7. tříd 

Plavecký výcvik žáků 2. a 3.tř. 

Projekt Ukliďme Česko 

Zimní olympiáda, Letní olympiáda 

Masopust 

Vánoční besídky a besídky ke Dni matek 

Školní divadlo 

Radovánky 

Jazykový pobyt žáků v Anglii 

Akce k prevenci sociálně 

patologických jevů 

Různé besedy, např. ARPOK, Policie ČR,…  

Akce k environmentální výchově Ukliďme Česko, Recyklohraní 

Dopravní výchova Výuka dopravní výchovy probíhala v rámci předmětů 

Prvouka, Vlastivěda, Český jazyk. 

Žáci 1.a 3.roč. pracovali s výukovými materiály 

zaslanými v rámci dodávky BESIP. 

Žáci 4. ročníku měli 2x praktický výcvik a 1x teoretickou 

výuku dopravní výchovy, nově využili dopravní hřiště 

při ZŠ Jablunkov. 

Kulturní akce Divadelní, filmová  a koncertní představení 

- Kino Vlast 

- KD Trisia 

- Planetárium Ostrava 

- Divadlo loutek Ostrava 

- PZKO Mosty u Jablunkova 

Ostatní Zdravá pětka 

Školení dentální hygieny 

Velikonoční dílny 

Výlety 

Pasování čtenářů 

Řezbářské dílny 

Pohádkový den 

Malíř Dudek 

Bludiště Ostrava 
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Nepovinné předměty a zájmové 

kroužky 

Nepovinné předměty: 

     Náboženství, Ekologický kroužek, sportovní hry pro 

1. stupeň, sportovní hry pro 2. stupeň 

Zájmové kroužky v rámci družiny, v rámci doplňkové 

činnosti školy a ostatní zájmové útvary: 

     Hudebně dramatická výchova, Divadelní kroužek, 

Kreativní hodinka, Cvičení v jazyce českém, cvičení 

z matematiky, Zdravotnický kroužek, Šachový kroužek, 

Kroužek OVOV, evangelické náboženství, Myslivecký 

kroužek, Kopaná, Mladí hasiči, Včelařský kroužek, 

Na Hrčavě Anglický kroužek, Hra na létnu 

 

7.2 Účast žáků školy v soutěžích a olympiádách 

 

Základní škola v Mostech u Jablunkova slavila úspěchy žáků i v letošním školním roce.  

Název naší školy objevuje i na celorepublikové úrovni. V letošním školním roce 2015/2016 

se žáci naší školy zapojili do spousty předmětových a sportovních soutěží a olympiád.  

 

 přespolní běh  

 kopaná  

 halová kopaná  

 odbíjená  

 vybíjená  

 florbal  

 přehazovaná  

 Beskydská lyže  

 Dopravní soutěž mladých cyklistů  

 OVOV 

 atletický trojboj  

 

 

 Můj Werk 

 recitační soutěž  

 Zpěváček  

 matematická soutěž Pythagoriáda  

 Matematický klokan,  

 Matematická olympiáda 

 Biologická olympiáda  

 Fyzikální olympiád,  

 Chemická olympiáda 

 Archimediáda  

 Hledáme mladého chemika 

 Korchem 

 Přírodovědný klokan  

 Zeměpisná olympiáda  

 Dějepisná olympiáda  

 Šachové soutěže 

 Olympiáda v ČJ  

 Konverzace v AJ  

 Konverzace v NJ 

Úspěchy  

 Beskydská lyže – 1., 2., 3. místo v 

kategoriích 

 Olympiáda v Č J 3. místo v okresním 

kole, 9. místo v krajském kole 

 OVOV – smíšené družstvo – 6. místo 

v krajském kole, jednotlivci: 7., 9., 

11., 12., 14. místo v krajském kole 

 Matematická olympiáda – 1. - 11. 

místo v okresním kole  

 Chemická olympiáda – 8. místo v 

okresním kole  

 Hledáme nejlepšího Mladého 

chemika ČR – 16. místo v ČR, 

v regionálním kole - 3. místo, 10. 

místo, 16. místo, 22. místo 
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7.3. Akce ZŠ Hrčava  

 

16.9.-draví ptáci ZAYFERUS - hřiště Mosty 

23.9.-přespolní běh Jablunkov 

6.10.-beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem 

3.11.-prohlídka hasičské techniky, poskytování 1.pomoci,ukázka práce zachranářů 

4.12.-pečení Mikulášů(kynuté těsto pro rodiče a veřejnost) 

4.12.-rozsvěcování ván. stromu-kulturní program žáků a dětí MŠ, přišel k nám Mikuláš 

18.12.-Vánoční besídka v KD Hrčava pro rodiče i veřejnost  

28.1.-závody na bobech 

3.2.-recitační soutěž-školní kolo 

-ostatky, výtvarná soutěž,, Karnevalové masky“ 

4.3.-dětský karneval-tělocvična 

4.3.- hrčavská Super star 

15.3.-beseda s autorem Pišlické příběhy 

18.3.-matematický Klokan, Cvrček 

22.3.-velikonoční dílničky(pečení z lineckého těsta,dekorace na Velikonoce) 

14.4.-divadlo Spilberk ,,Králíci z klobouku“ 

20.4.-požární cvičení s HZS Mosty,,Hoří škola“-evakuace  dětí 

21.4.-zápis do MŠ 

28.4.-hudební nástroje od pravěku po současnost 

6.5.-Den matek-kulturní program dětí MŠ a ZŠ v tělocvičně pro maminky a veřejnost 

6.5.-vystoupení hry na zobcovou flétnu, hrčavská Super star, tanečky  

9.5.-pasování na čtenáře, beseda v knihovně, divadlo žáků PZŠ 

19.5.-divadelní představení Noc na Karlštejně, návštěvy knihovny 

20.5.-fotografování 

24.5.-školní olympijské hry  v Mostech u Jablunkova 

27.5.-Den dětí s hasiči v Bukovci 

3.6.-školní výlet (ZŠ+ MŠ+ rodiče)-Muzeum TŽ-Sedmero krkavců, Dinopark , Ostrava-

Žirafa-zábavné centrum pro děti 

28.6.-opékání párků, soutěže, jízda zručnosti na kole, hledání pokladu 

30.6.-rozloučení v MŠ s předškoláky-slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s páťáky 

 

(Zpracovala Ivana Robenková) 
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7.4. Akce MŠ Hrčava 

 

24. 9. 2015 Exkurze MŠ Písečná  

20. 10. 2015 Vytváření z přírodnin- zvířátka (žaludy, kaštany, atd…)  

27. 10. 2015 Halloweenský lampionový průvod - KD Hrčava 

10. 11. 2015 Stavba chaloupek pro lesní skřítky  

2. 12. 2015 Pečení Mikulášů, Čertů, Andělů 

4. 12. 2015 Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou 

19. 12. 2015  Vánoční besídka 

14. 1. 2016 Stavění ze sněhu - iglú, sněhuláky,…. 

25.l.2016 Bobování 

3. 2. 2016 Recitační soutěž  

15. 2. 2016 Návštěva místní knihovny 

4. 3. 2016 Karneval  

6. 4. 2016 Návštěva místního ovčína  

14. 4. 2016 Divadelní představení ,,KRÁLÍCI Z KLOBOUKU“ 

20. 4. 2016 Požární cvičení  

21. 4. 2016 Zápis dětí do MŠ  

28. 4. 2016 Ukázka hudebních nástrojů formou pohádky  

6. 5. 2016 Den matek – besídka  

19. 5. 2016 ,, NOC NA KARLŠTEJNĚ“ - divadelní představení žáků ZŠ Mosty u 

Jablunkova 

22. 5. 2016 Tvoříme z písku  

27. 5. 2016 Den dětí - Bukovec  

1. 6. 2016 Oslava den dětí - malování na obličej, diskotéka, výroba zmrzlinových pohárů  

3. 6. 2016 Školní výlet - Muzeum Třineckých železáren, Dinopark, zábavní centrum ,, 

ŽIRAFA“ 

27. 6. 2016 Letní olympiáda pro děti (soutěže, jízda na koloběžce-slalom, opékání 

párků,atd….) 

29. 6. 2016 Rozloučení s předškolními dětmi a slavnostní ukončení školního roku  

 

 

Mateřská škola pracovala podle kurikula “Medvídkova školka“-rámcového vzdělávacího 

programu. Cílem tohoto programu bylo prohlubování pocitu sounáležitosti s přírodou a 

podpora zdravého, tělesného i duševního rozvoje u dětí. Jeho součástí byly týdenní, třídní 

výchovné plány. 

 

(Zpracovala Ivana Robenková) 
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8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a ostatní 

inspekce a kontroly 

 

Ve školním roce 2015/2016 byla provedena kontrola ČŠI na místě dne 9.2.2016 zaměřená na 

Zápis do prvních tříd. Nebylo shledáno žádné pochybení a stanoveno žádné nápravné 

opatření. 

 

Ve školním roce 2015/2016 byla provedena tato šetření ČŠI dálkovým způsobem. 

 Prevence rizikového chování v ZV, SV   

 Podpora nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných žáků ZV 

 Podpora nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí PV   

 Soudobé dějiny  

 Vzdělávání v oblasti bezpečnosti   

 Vzdělávání v oblasti bezpečnosti   

 Počty romských žáků a problematika asistenta pedagoga 

 

Dále byla naše škola zařazena do vzorku škol, u kterých bylo na jaře 2016 provedeno 

zjišťování výsledků žáků 4. ročníku v rámci realizace mezinárodního šetření PIRLS 2016. 

 

 

Dne 14.9.2015 byla provedena kontrola školní jídelny (KHS)  

Dne 3.12.2015-7.12.2015 byla provedena veřejnosprávní kontrola a místě. Bez nápravných 

opatření. (OÚ) 

Byla provedena následná veřejnoprávní kontrola za rok 2015 – audit dne 12.2.2016 – uložena 

dvě nápravná opatření. (Ing. Jiří Turoň) 
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9. Školní  projekty a třídní projekty 

 

Projekt migrace (pro 2. stupeň) 

Třídní projekt Slon 

Třídní projekt Motýl 

Třídní projekt Včela 

Ostatní  - viz akce školy bod 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
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10. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných s cizích 

zdrojů 

 

Naše škola dostala finanční podporu z EU OP VK v rámci Výzvy 56 MŠMT v celkové částce 

544 970Kč na podporu čtenářské gramotnosti a jazykového vzdělávání. 

Projekt byl ukončen a byla schválena závěrečná monitorovací zpráva. 

 

Naše škola dostala finanční podporu z EU OP VK v rámci Výzvy 57 MŠMT v celkové částce 

281 973,00 na vybavení dílen a jazykové vzdělávání.  

Projekt byl ukončen a byla schválena závěrečná monitorovací zpráva. 

 

Dále se realizoval projekt Ovoce do škol a Mléčné svačinky. 

 

Žáci 1. tříd dostali knihu v rámci projektu knihoven v ČR. Knížka pro prvňáčka. 

 

 



 

 Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace 
 739 98 Mosty u Jablunkova 750 

 

 

 20 

11. Spolupráce s odborovými organizacemi 

 

 

             Na naší škole není ustanovena odborová organizace.  

 

 

 

 



 

 Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace 
 739 98 Mosty u Jablunkova 750 

 

 

 21 

12. Základní údaje o hospodaření školy 

(Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2015) 

 

Viz příloha č. 2 Zpráva o hospodaření za rok 2015 
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V Mostech u Jablunkova 26.8.2016  

 ………………………………………. 

 Mgr. Ondřej Polakovič 

 ředitel školy 

 

Předloženo na pedagogické radě 30.8.2016 

 

Schváleno Školskou radou 

V Mostech u Jablunkova 30.8.2016 ………………………………………. 

 Mgr. Lenka Szotkowská 

 předseda školské rady 

 

 

 

Předáno zřizovateli ........ 


