
 

 
 
 

VVýýrrooččnníí  zzpprráávvaa  
oo  ččiinnnnoossttii  

ZZáákkllaaddnníí  šškkoollyy  TTrrnnáávvkkaa  
ookkrreess  NNoovvýý  JJiiččíínn,,  

ppřřííssppěěvvkkoovváá  oorrggaanniizzaaccee  
  

  
22002200//22002211  

  
ČČ..  jj..  ZZSSTTRR––115500//22002211--VViiddll..  

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Obsah: 

1. Základní údaje o škole 
2. Přehled oborů základního vzdělávání a 

vzdělávací programy 
3. Rámcový popis personálního zabezpečení 

činnosti školy 
4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí k základnímu vzdělávání 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků 
8. Údaje o činnosti Školní družiny 
9. Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci 

školy na veřejnosti 
10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

provedené Českou školní inspekcí 
11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a 

mezinárodních programů 
12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání 

v rámci celoživotního učení 
13. Údaje o předložených a školou realizovaných 

projektech financovaných z cizích zdrojů 
14.  Spolupráce s dalšími partnery 
15. Závěr 
16. Příloha 1 – zpráva o poskytování informací 
17. Příloha 2 – zpráva o hospodaření školy 

v kalendářním roce 2018 
 
 
 
 
 
Zpracovala:  Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka školy  
   dne: 8. 10. 2021 
 
 
Schváleno Školskou radou dne: 12. 10. 2021  
        
     



 

1. Základní údaje o škole 
 

Název školy Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, 
příspěvková organizace  

Adresa školy Trnávka 89, 742 58 
IČO 70983038 
Telefon 556 729 047 
E-mail ředitele i.vidlickova@centrum.cz 
webové stránky 
email 

www.zs.trnavka.cz 
zs@trnavka.cz 

Právní forma Příspěvková organizace 
Zařazení do sítě škol 1. 1. 2003 
Zařazení do školského 
rejstříku 

16. 3. 2006 

Název zřizovatele 
Kontakt 

Obec Trnávka 
obec@trnavka.cz 

Zřizovací listina ze dne 26. 9. 2002, dodatek č. 1 ze dne 9.2.2006 
Součásti školy IZO 
 
Den zápisu 7. 12. 2005 

Základní škola       102 232 652       100 žáků 
Školní jídelna - výdejna        103 092 285         60 jídel 
Školní družina zřízena od 1. 9. 2006  174 101 988        
30 žáků 

IZO ředitelství 600 138 631 
Vedoucí pracovník ředitelka: Mgr. Ivana Vidličková 
Vymezení hlavního 
účelu a předmětu 
činnosti školy 

Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon 
a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o 
školním stravování. 

Školská rada  tříčlenná, zřízena dne 10. 10. 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organizace školy je nezměněna, škola stále disponuje 
třemi třídami se čtyřmi postupnými ročníky. Ve školním 
roce 2020/2021 bylo vyučování zahájeno 1. září a 
probíhalo takto: 
I. třída:  1. ročník (12 žáků) 
II. třída:   3. a 4. ročník (16 žáků) 
III. třída: 2. ročník (16 žáků) 
 

Ročník Počet žáků Dívek Chlapců 
1. 12 7 5 
2. 16 8 8 
3. 7 4 3 
4. 9 5 4 

celkem 44 24 20 
 
 

Trnávka Kateřinice 
20 žáků 22 žáků 

 
Během školního roku se celkový počet žáků zvýšil na 45 
z důvodu přestupu žáka 1. ročníku ze ZŠ Jičínská na naši 
školu. 
Po ukončení 4. ročníku přestupují naši žáci na školy:  
 
 

ZŠ a MŠ 
Petřvald 

ZŠ Brušperk ZŠ Příbor  ZŠ a MŠ 
Kopřivnice  

4  žáci 4 žáci 1 žák 0 žáci 
 
 
Dále se k 31. 8. 2021 odhlásila žákyně 1. ročníku, která do 
2. ročníku nastoupila na ZŠ Brušperk, důvodem byl 
přestup staršího sourozence. 
Po ukončení 4. ročníku zaznamenáváme už druhým 
rokem úbytek přestupů na kmenovou školu v Petřvaldě, 
naopak narůstají  přestupy žáků na ZŠ Bohuslava 
Martínka v Brušperku.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Materiálně technické vybavení školy 
Učebny, herny Vyhovující 
Odborné učebny Počítačová učebna – vyhovující, 4 PC 
Odpočinkový areál, zahrada Dětské prvky už byly nevyhovující 

z hlediska bezpečnosti dětí, proto byly 
odstraněny, altán zůstává 

Sportovní zařízení Tělocvična schází, cvičí se ve třídě, 
která zároveň slouží školní družině. 
Venkovní prostory – školní zahrada 

Dílny a pozemky Nemáme 
Žákovský nábytek Vyhovující, výškově stavitelný ve všech 

třídách 
Vybavení učebními pomůckami  

vyhovující 
Vybavení žáků učebnicemi a 
učebními texty 

Vyhovující, nadstandartní 

Vybavení učeben pomůckami  
Vyhovující 

Vybavení školy audiovizuální a 
výpočetní technikou 

Vyhovující 

 
Škola je dostatečně vybavena učebními pomůckami a 
didaktickou technikou. Ve dvou ze tří učeben jsou 
k dispozici interaktivní tabule, jedna ze tříd a počítačová 
učebna jsou vybaveny nově počítači připojenými 
k internetu, vše pořízené v rámci dotací vyhlášených 
MŠMT. 
Ostatní pomůcky jsou většinou uloženy přímo ve třídách, 
a tak mohou být okamžitě k dispozici. Do všech tříd byl 
pořízen výškově stavitelný nábytek, tj. lavice a židle, které 
jsou přizpůsobovány potřebám žáků během celého 
školního roku. 
Na dobu neurčitou je pronajato piano od firmy Hudební 
fond z Ostravy. 
Učebnicový fond je uložen ve skladu. 
Třída v přízemí slouží nadále jako tělocvična a 
v odpoledních hodinách je k dispozici školní družině.  
Bohužel pro účely tělovýchovy je nevyhovující. Za 
příznivého počasí žáci tráví hodiny TV venku, cvičí na 
asfaltové ploše za školou nebo na přilehlé louce, kde je 
pro tyto účely vysekáván prostor pracovníky OÚ .  
Součástí výuky TV je i plavecký výcvik žáků, který 
probíhal opět na plaveckém bazénu v Brušperku, který je 
pro nás časově dostupnější (vzdálenost od školy asi 4 km) 



a zároveň dopravu jsme měli dotovánu z rozvojového 
programu MŠMT. Bohužel z důvodu šíření infekce COVID 
19 došlo 14. 10. 2020 k plošnému uzavření škol, a tím 
pádem děti abslolvovaly  pouze 6 lekcí z plánovaných 
deseti.  
K relaxaci žáků během hlavní přestávky a k odpoledním 
činnostem ve Školní družině slouží školní zahrada 
s altánkem, většina dětských prvků musela být 
odstraněna z důvodu nevyhovujících bezpečnostních 
požadavků. Zahrada je v posledních letech v případě 
příznivého počasí využívána i jako místo pro konání 
celoškolních akcí pro rodiče (slavnostní zahájení, 
slavnostní ukončení roku, besídky, soutěže apod.).  
Stravování žáků je zajištěno dovozem stravy ze školní 
jídelny při ZŠ Petřvald.   
Škola je stále zapojena do projektů Evropské Unie Ovoce 
do škol a Mléko do škol. Dodavatelem obou komodit je 
firma Ovocentrum z Valašského Meziříčí.  
Dále byla škola zapojena do projektu s názvem 
„Z Neználka Všeználkem II,  činnosti na tomto projektu 
byly ukončeny k 30. 6. 2021, monitorovací zpráva byla 
zaslána na MŠMT, všechny finanční prostředky byly 
vyčerpány. 
 
Jak už bylo uvedeno výše, tento školní rok byl 
poznamenán plošnými uzávěrami škol mnohem více než 
ten minulý. K prvnímu  uzavření došlo 14. října 2020, a 
protože jsme s touto alternativou počítali, všichni žáci 
dostali přihlašovací údaje a zahájili jsme distanční výuku 
na GOOGLE CLASROOM. Zároveň byly vyhlášeny 
mimořádné podzimní prázdniny ve dnech 26. a 27. října.  
Od 18. listopadu nastoupili do školy pouze žáci 1. a 2. 
ročníku,  ostatní nadále zůstávali v domácí izolaci,  takže 
bylo nutné upravit rozvrhy, protože někteří učitelé 
vyučovali jak prezenčně, tak distančním způsobem. 
30. listopadu nastoupili do školy všichni žáci, konečně 
nastala běžná výuka, i když bylo nutné dodržovat celou 
řadu hygienických opatření: roušky ve třídě i mimo ni, 
homogenní kolektivy, zákaz tělesné a hudební výchovy, 
dvě skupiny dětí ve školní družině. Všechna tato opatření 
byla ve škole dodržována, bohužel po vánočních 
prázdninách do školy nastoupili opět jen žáci 1. a 2. 
ročníku, takže kolotoč prezenční a distanční výuky začal 
znovu. Aby toho nebylo málo, k 1. březnu 2021 byly školy 
uzavřeny úplně a skončilo to nástupem všech žáků ke 12. 



 

dubnu 2021, protože se na naši školu jako na malotřídku 
vztahovala výjimka. Podmínkou nástupu do školy bylo 
testování, které zpočátku probíhalo dvakrát týdně, 
později jen jednou a v měsíci červnu bylo zrušeno. Nutno 
podotknout, že všichni rodiče souhlasili s testováním dětí 
a nemuseli jsme řešit žádný případ odmítání, takže do 
školy nastoupili žáci v plném počtu. 
 
 
 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a 
vzdělávací programy 

 
Vzdělávací program  Zařazené třídy 
Škola pro nás  1. – 4. roč. 

 
 

Učební plán  2020/2021 
Předmět Ročník 

 1. 2. 3. 4. 
Český jazyk 9 10 10 7 
Anglický jazyk - - 3 3 
Matematika 4 5 5 5 
Prvouka 2 2 2 - 
Přírodověda - - - 2 
Vlastivěda - - - 2 
Hudební 
výchova 

1 1 1 1 

Výtvarná 
výchova 

1 1 1 1 

Praktické 
činnosti 

1 1 1 2 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 

Počet hodin 20 22 25 25 

 
 
 
 
 

 
 



3. Rámcový popis personálního zabezpečení 
činnosti školy 

 
Pedagogičtí pracovníci:  

 
pracovní zařazení úvazek 

ředitel 100 % 
učitel  100 % 
učitel                                    100% 

  
Učitel 45,45 % 

Vychovatel 77, 38 % 
Asistent pedagoga 75%  
Asistent pedagoga 75% 

  
V tomto školním roce pracovaly ve třídách dvě 
asistentky pedagoga, jedna z nich v 1. ročníku, druhá 
ve 3. ročníku. 

 
 

Provozní zaměstnanci: 
 

pracovní zařazení úvazek 
školnice 75 %  

topič 12,5 %  
výdejčí stravy 37,5% 

 
 
Na základě Nařízení vlády ze dne 6. 1. 2005 pracovali na 
škole výchovný poradce, metodik informačních a 
komunikačních technologií a metodik prevence. Těmito 
funkcemi byli pověřeni stávající pracovníci včetně 
ředitelky školy. 
 
 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a 
následném přijetí k základnímu vzdělávání 
 

Dle nařízení MŠMT i v tomto školním roce proběhl zápis 
do 1. ročníku bez účasti dětí a jejich zákonných zástupců. 
tzn Zápis probíhal v době od 1. 4. do 24. 4. 2021 
prostřednictvím datové schránky a pošty. 



 

Abychom rodičům i dětem vynahradili to, že nemohou do 
školy vstoupit fyzicky, vytvořili jsme na webových 
stránkách její virtuální prohlídku. 
 
 

Přihlášené děti              17 
 

Z toho děti po odkladu 0 

z toho nově počet odkladů                           1 
 

 
Výsledky přijímacího řízení byly vyvěšeny na webových 
stránkách školy. K základnímu vzdělávání bylo přijato 16 
žáků, jednomu žáku na základě žádosti zákonného 
zástupce a přiložených potřebných dokumentů bylo 
uděleno rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. 
 
K 1. 9. 2021 nastoupilo do 1. ročníku všech 16 žáků. 

 
 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků v 1. pololetí 
školního roku 2020/2021 

 
Tabulka prospěchu za 1. pololetí 
 

ročník počet 
žáků 

prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli průměr třídy 

1. 12 12 0 0 1,00 
2. 16 16 0 0 1,07 
3. 7 7 0 0 1,05 
4. 9 9 0 0 1,12 

celkem 44 44 0 0 1,06 
 
Tabulka prospěchu za 2. pololetí 
 
 

ročník počet 
žáků 

prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli Průměr tříd 

1. 13 13 0 0 1,03 
2. 16 16 0 0 1,08 
3. 7 7 0 0 1,05 
4. 9 9 0 0 1,12 

celkem 45 45 0 0 1,07 
 



 
Tabulka docházky 1. pololetí 

 
Omluvené hodiny 

celkem 
Neomluvené 

hodiny 
Průměr 

omluvených 
hodin na žáka 

Průměr neomluvených 
hodin na žáka 

787 0 17,88 0 
 
Tabulka docházky 2. pololetí 
 
 

Omluvené hodiny 
celkem 

Neomluvené 
hodiny 

Průměr 
omluvených 

hodin na žáka 

Průměr neomluvených 
hodin na žáka 

956 0 21,24 0 
 
Počty omluvených hodin se ve 2. pololetí zvýšily, 
průměrně každý žák školy zameškal jeden týden školního 
vyučování.  
 
Individuální integrace postižených dětí: 
 

Vady  Počet žáků 
VPU, VPCH 5 
 Porucha autistického spektra 1 
Celkem 6 

 
Z uvedené tabulky vyplývá, že škola na konci školního 
roku evidovala celkem 6 žáků, kterým byla poskytována 
podpůrná opatření podle doporučení Školského 
poradenského zařízení.  Třem žákům byla věnována jedna 
hodina speciálně pedagogické péče, která v  organizaci 
vyučování nahrazovala jednu hodinu ČJ. 

 
6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Oblast práce metodika prevence: 
1/ tvorba minimálního preventivního programu 
2/ spolupráce s vedením školy 
3/ spolupráce s výchovnou poradkyní školy 
4/ úzká spolupráce s jednotlivými třídními učiteli 
5/ spolupráce s odborníky (PPP, SPC) 
6/ aplikace prevence do přímé výuky 
7/ nabídka volnočasových aktivit v rámci programu školy 
8/ průběžné hodnocení patologických jevů na půdě školy 



 

 
Vzhledem k velikosti školy se na prevenci sociálně 
patologických jevů podílel celý pedagogický tým. 
Metodička prevence při tvorbě Minimálního programu 
vycházela z obecných požadavků a doporučení MŠMT, při 
tom se opírala o poznatky a návrhy ostatních kolegů 
pedagogů. 
Krátkodobé cíle:  
během docházky na 1. stupeň základní školy by žáci měli 
získat tyto kompetence a znalosti: 

 umět komunikovat správně s vrstevníky i 
dospělými, 

 umět chápat rodinu jako zázemí a útočiště, 
 mít základní zdravotní návyky v oblasti výživy, 

hygieny, spánku, cvičení, 
 správně organizovat svůj volný čas, 
 umět předcházet nebezpečným situacím (dopravní 

výchova, úrazy, kontakt s cizími lidmi, se zvířaty), 
 rozlišovat mezi léky a léčivými přípravky a 

návykovými látkami, 
 definovat drogu a její nebezpečí (alkohol, tabák), 
 definovat formy šikany, kyberšikany, 
 environmentální výchova – třídění odpadů. 

 
Pro jednotlivé ročníky byly vymezeny oblasti, na které byl 
ve vyučování kladen důraz jak v předmětech Prvouka, 
Přírodověda, tak v rámci mezipředmětových vztahů i 
v ostatních předmětech naukových i výchovných.  
Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali dvě hodiny lekcí 
zaměřených na bezpečnou práci s internetem a 
kyberšikanu pod vedením lektora z PPP Nový Jičín. 
Rovněž v činnostech Školní družiny byl poskytnut prostor 
pro vytváření příznivého klimatu školy, velký důraz byl 
kladen na komunikaci s rodiči a jejich zapojení do 
společných akcí. Toto všechno ale nemohlo být plně 
realizováno z důvodu plošných uzávěrů škol během 
celého školního roku. 
 

7. Vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Dlouhodobým cílem vedení školy v oblasti vzdělávání 
pedagogických pracovníků je: 

 dosáhnout optimální kvalifikovanosti a odbornosti 
pedagogického kolektivu; 



 mít plně kvalifikovaný pedagogický sbor s motivací 
dále se ve svém oboru vzdělávat. 

Plán DVPP pro školní rok 2020/2021 navíc ještě vyzdvihl 
potřebu upevnit dovednosti učitelů v oblasti online – 
distanční výuky.  Z důvodu omezení činnosti center 
dalšího vzdělávání se proto pedagogové zaměřili  
především na samostudium v oblasti ICT. 
 Některé kurzy DVPP pak byly otevřeny online:  

 POMOC, UČÍM PRVNÍ POMOC ( Lipka- školské 
zařízení pro environmentální vzdělávání Brno). 

Koncem školního roku už byla opět možnost prezenční 
podoby kurzů: 

 ASBAKU, pedagogické zaučení 
Oba kurzy byly zorganizovány pod záštitou Místního 
akčního plánu ORP Kopřivnice II. 
 
8. Údaje o činnosti Školní družiny  
 
Školní družina začala v plném režimu pracovat od 2. 9. 
2021 a její činnost se řídila Školním vzdělávacím 
programem pro ŠD, který zpracovala vychovatelka ve 
spolupráci s ředitelkou školy, a ze kterého pak vycházely 
konkrétní měsíční plány práce. 
Družinu navštěvovalo celkem 30 dětí. 
Činnost ŠD byla zaměřena na smysluplné trávení volného 
času, děti se věnovaly výtvarným, informačním, 
sportovním a tvořivým činnostem, které byly podřízeny 
danému ročnímu období.  
V rámci ŠD tentokrát nemohly být organizovány společné 
akce pro rodiče a děti z důvodu zavedených 
protiepidemiologických opatření, která byla velmi přísná 
po celý školní rok. 
Distanční výuka probíhala i ve školní družině. Paní 
vychovatelka připravovala pro žáky i jejich rodiče po 
dobu uzavření škol celou řadu aktivit, které byly 
zaměřeny na výtvarné, ale i na pohybové aktivity. Velmi 
zdařilou akcí bylo vytvoření  

 Adventního kalendáře, do kterého se zapojily ŠD 
z celé republiky a výsledek práce byl zveřejněn na 
webových stránkách školy. 

Dalšími  akcemi byly 
 „Jarní bojovka“ , 



 

  „Velikonoční zajíc“, obě zaměřené na to, aby i 
v době lockdownu měly děti dostatek pohybu a 
zábavy. 

Celodružinová hra s názvem 
 „Vesmírné putování“ byla zdárně ukončena 

závěrečným hledáním vesmírného pokladu. 
                                                                                                                                                                                                               

9. Údaje o výchovně vzdělávacích akcích pro žáky, 
mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na 
veřejnosti 

 
Projekty financovány z prostředků EU 

 „Ovoce do škol“ 
 „Mléko do škol“ 
  škola získala 558 366,- Kč na realizaci výstupů a 
jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu s 
názvem „Z Neználka Všeználkem II“, s datem 
čerpání od 1. 9. 2019 a ukončení 31. 8. 2021. 
Dotované aktivity:  

 Kroužek čtenářský 
 Kroužek logiky a deskových her 
 Odpolední škola 
 Využití ICT ve vyučování (nákup tabletů) 
 Projektové dny ve škole a mimo školu 
 Projektové dny ve školní družině 
 Funkce školních  asistenta pro ZŠ i pro ŠD 

Přestože podmínky pro činnost klubů a projektových dnů 
ve škole i ve družině nebyly příznivé a stále jsme naráželi 
na nepřítomnost žáků ve škole, vše se nakonec podařilo 
se zvýšeným úsilím a v náhradních termínech realizovat. 

 Květinový den – za účasti odborníka z oblasti 
environmentální 

 Jede, jede, poštovský panáček – za účasti odborníka 
z České pošty 

 IZS – za účasti tří odborníků – Policie ČR, HS, 
zdravotník 

Vlastní akce školy: 
 Vánoční jarmark  (výrobky vytvořeny během 

měsíce listopadu a poloviny prosince a  vystaveny 
během odpolední na zadním dvorku školy) 

 Zapojení do výtvarných soutěží různých subjektů – 
např. Konto Bariéry 

 Výzdoba zámeckého schodiště obrázky 



 Pozdrav z domova – ve spolupráci se ŠD Floriána 
Bayera v Kopřivnici, vytvoření pohlednice pro 
seniory v domovech  

 
 
10.  Údaje o inspekční činnosti 
 
V tomto školním roce nebyla realizována inspekční 
činnost na místě. 
10. 6. 2021 proběhl monitorovaný rozhovor ředitelky 
školy se zástupcem ČŠI s cílem získávání a analyzování 
informací dle §74 odst.2 písmeno a) školského zákona. 
Tyto informace se opět týkaly distanční výuky, jejího 
způsobu a zapojení žáků. 

 
11.  Údaje o zapojení školy do rozvojových 

mezinárodních    programů 
 

Ve školním roce 2020/2021 nebyla škola zapojena do 
rozvojových a mezinárodních programů. 
 
12.  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání 

v rámci celoživotního učení 
 
Škola nenabízí kurzy v rámci celoživotního učení. 
 
13. Údaje o předložených a školou realizovaných 

projektech financovaných z cizích zdrojů 
 
V tomto školním roce nebyly realizovány. 
 
14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Ve škole není zřízena samostatná základní organizace 
odborové organizace pracovníků ve školství. 
Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání ve školním 
roce 2020/2021, jejichž pomoc jsme v tomto školním roce 
nemohli plně využít. 

 
 OÚ  Trnávka 
 Kulturní komise při OÚ Trnávka 
 OÚ Kateřinice 
 Školská rada ZŠ Trnávka 



 

 PPP Nový Jičín 
 TJ Sokol Trnávka 
 Obecní knihovna Trnávka 
 Svaz zahrádkářů Trnávka 
 Myslivecké sdružení Trnávka- Kateřinice 
 Vojenské lesy Lipník nad Bečvou 
 Policie ČR 
 Hasičský záchranný sbor Nový Jičín 
 Dopravní hřiště Příbor 
 DDM Kopřivnice 
 DK Kopřivnice  
 ZŠ Petřvald 
 MŠ Kateřinice 
 ASA s.r.o. 
 ANSA knihy s.r.o. 
 Ovocentrum Valašské Meziříčí 
 Divadlo loutek Ostrava 
 DM drogerie 
 Místní akční plán ORP Kopřivnice 

 
 

15.  Závěr  
 
Stále se daří a podařilo se: 
 

 pokračovat v osvědčené spolupráci se 
zřizovatelem školy,  s ostatními  subjekty a 
sdruženími jen v omezené míře, 

 udržet naplněnost školy, v novém školním roce 
školu naštěvuje 51 žáků, tj. o 6 více, 
 pracovat na udržení kvalitního, kvalifikovaného a 
stabilního pedagogického sboru, případně zajistit 
adekvátní zástupy, 

 zajistit kvalitní distanční výuku v době plošného 
zavření škol. K distančnímu vzdělávání se přihlásili 
všichni žáci, dvěma byl na základě žádosti 
zákonného zástupce a následné smlouvy o výpůjčce 
zapůjčen tablet, 

 udržovat vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi 
rodinou a školou, což se v době distanční výuky 
projevilo a lze hodnotit velmi kladně jak ze strany 
školy, tak ze strany zákonných zástupců, 

 vytvořit na webových stránkách virtuální 
prohlídku školy, 



 zajistit bezproblémové testování žáků a s tím 
spojené administrativní práce, 

 zajistit očkování pedagogů, 
 ukončit činnosti spojené s poskytnutou dotací 
MŠMT, přestože podmínky byly velmi náročné, 

 podat novou žádost o poskytnutí dotace MŠMT 
z operačního programu Výzkum, věda, vzdělávání, 

 získat pomůcku a výukové materiály z oblasti 
matematické gramotnosti (ABAKU) na základě 
darovací smlouvy od města Kopřivnice v celkové 
hodnotě 9984,- Kč. 
 

 
Cíle a záměry pro další školní rok: 

Priority:  
 

  zahájit činnosti „ Z Neználka Všeználkem III, 
 zajistit dostatečná preventivní hygienická opatření 
(dostatek dezinfekčních prostředků, zamezit vstup 
cizích osob do budovy školy, 

 pokud možno zahájit bezproblémový chod školy se 
vším, co k tomu patří: tzn. organizovat exkurze pro 
žáky, zájezdy do divadla, akce pro celou rodinu, pro 
obec, znovunavázat spolupráci se spádovou školou, 
apod., 
 

 připravit se i na možnost zavedení distanční výuky. 
 

 Spolupracovat se zřizovatelem školy především 
v oblasti oprav. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha 1 
 

Výroční zpráva 
O poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. 
o svobodném přístupu k informacím 
Za období 1. 1. – 31. 12. 2020 
 
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola 
podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu 
k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra 
školství, mládeže a tělovýchova k zajištění jednotného 
postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999. 
v platném znění 
 
A/ Celkový počet písemných žádostí o informace - 0 
 
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o 
neposkytnutí informace - 0 
 
C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání 
rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 
 
D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 
 
 
 
V Trnávce dne 3. 1. 2021 
 
 
Zpracovala Mgr. Ivana Vidličková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha  2 
 
 Základní údaje o hospodaření školy 
 
KKaalleennddáářřnníí  rrookk  22002200  
Celkové výnosy  v roce 2020 činily: 5.062.517,- Kč 
Tyto výnosy měly následující strukturu: 
Příspěvek od zřizovatele   500.000,- Kč 
Příspěvek MŠMT vyplacený prostřednictvím krajského 
úřadu       4.310.753,- Kč 
 
TTeennttoo  ppřřííssppěěvveekk  bbyyll  ppoouužžiitt  nnaa  vvýýppllaattuu  mmeezzdd  zzaamměěssttnnaannccůů  
aa  zzáákkoonnnnýýcchh  ooddvvooddůů,,  nnaa  nnáákkuupp  uuččeebbnniicc  aa  uuččeebbnníícchh  
ppoommůůcceekk,,  ddaallššíí  vvzzdděělláávváánníí,,  ssooffttwwaarree..  BByyll  vvyyúúččttoovváánn  vv  ppllnnéé  
vvýýššii..  
ČČeerrppáánníí  pprroossttřřeeddkkůů  EESSFF  ((pprroojjeekktt  ŠŠaabblloonnyy))  119999..338877,,--  KKčč
    
VVýýbběěrr  ––  ddrruužžiinnaa          1166..665500,,--  KKčč  
OOssttaattnníí  ((ssbběěrr,,  zzaaookkrroohhlloovvaaccíí  rroozzddííllyy))  33..777788,,--  KKčč  
ČČeerrppáánníí  IIFF  ((oopprraavvaa  nneemmoovviittoossttii))      1111..336699,,--  KKčč  
ČČeerrppáánníí  rreezzeerrvvnnííhhoo  ffoonndduu      2200..558800,,--  KKčč  
  
  
Celkové náklady v roce 2020 činily 5.060.102,- Kč 
Jejich struktura byla následující: 
  
MMaatteerriiááll            9966..885500,,--  KKčč  
  zz  ttoohhoo  nnaappřř..  
  KKnniihhyy,,  uuččeebbnniiccee,,  CCDD  aa  oossttaattnníí  mmaatteerriiááll  pprroo  vvýýuukkuu
        3399..448844,,--  KKčč  
  VVyybbaavveenníí          88..668877,,--  KKčč  
    
EEnneerrggiiee            113377..332211,,--  KKčč  
  
OOpprraavvyy              1111..336699,,--    KKčč  
  
SSlluužžbbyy            227733..114499,,--  KKčč  
  zz  ttoohhoo  nnaappřř..  
  SSttrraavvoovváánníí  žžáákkůů  ––  vvěěccnnéé  nnáákkllaaddyy      
      4411..443300,,--  KKčč  
    TTeelleekkoommuunniikkaaččnníí  sslluužžbbyy        
      1144..886600,,--  KKčč    
  ÚÚččeettnníí  pprrááccee            
      4455..550000,,--  KKčč  



 

  MMzzddoovvéé  úúččeettnniiccttvvíí          
      2244..330000,,--  KKčč    
  PPllaavváánníí  žžáákkůů            
      1144..995500,,--  KKčč    
  SSooffttwwaarree              
    1144..336600,,--  KKčč  
  PPooppllaattkkyy  bbaannccee            
    77..553366,,--  KKčč  
  
OOssoobbnníí  nnáákkllaaddyy              
    44..339966..007799,,--  KKčč  
  
PPoojjiiššttěěnníí,,  sspprráávvnníí  ppooppllaattkkyy          
      2277..990033,,--  KKčč  
  
OOddppiissyy                
      2222..776644,,--  KKčč  
  
DDDDHHMM                
    9944..665500,,--  KKčč  
  
ŠŠkkoollaa  uuzzaavvřřeellaa  hhoossppooddaařřeenníí    kk  3311..1122..22002200  ssee  zziisskkeemm  
22..441155,,--  KKčč  aa  ppoožžááddaallaa  zzřřiizzoovvaatteellee  oo  jjeehhoo  ppřřiidděělleenníí  ddoo  
rreezzeerrvvnnííhhoo  ffoonndduu..  
  
  
  
  
ZZpprraaccoovvaall::  KKuunnzziittee  ss..rr..oo..  

  


