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1. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika 
školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový 
přístup, údaje o školské radě 

 

Název:  Základní škola a mateřská škola Tichá, 

příspěvková organizace  

IČ:     70 98 64 79 

Právní forma:    od 1. 1. 2003 příspěvková organizace  

Zřizovatel školy:   Obec Tichá  

Zařazení do sítě škol:   21. 3. 1996  

Zápis do školského rejstříku:  10. 1. 2006  

Identifikátor právnické osoby:  600 138 089 

 

Ředitel školy:    Ing. Petr Černošek 

Jmenování do funkce:   1. 7. 2021 

 

Adresa školy:    Tichá 282, 742 74 Tichá 

Odloučené pracoviště:  Tichá 278, 742 74 Tichá 

Telefon ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD:  556 858 148, 556 720 236, 556 858 146, 728 237 935 

Internetové stránky:            www.zsticha.cz 

Elektronická pošta:    skola@zsticha.cz ms@zsticha.cz 

Datová schránka:   97zmifh 

Školská rada ustanovena:            5. 12. 2005 

Počet členů:    6 
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Charakteristika školy 

Organizační schéma 

 

 

 Statistika k 30. 9. 2021 

 počet tříd, oddělení počet žáků, dětí kapacita 

ZŠ 5 89 100 žáků 

MŠ 2 52 70 dětí 

Statistika k 31.10.2021    

ŠD 3 59 70 žáků 

 

Školní jídelna zajišťovala stravování pro 52 dětí mateřské školy, 84 žáků základní školy a 

19 zaměstnanců školy.  

 

 

ředitel školy  

 

 

učitelky ZŠ 

asistentky 

účetní 

školnice 

uklízečka 

 

vedoucí 

vychovatelka ŠD 

 

 

 

vedoucí  

učitelka MŠ 

    

 

 

 

 

vedoucí školní 

jídelny 

 

 

kuchařky 

 

učitelky MŠ 

školnice MŠ 

uklízečka MŠ 

asistentky 

   vychovatelky ŠD 
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Vzdělávací program 

V 1. - 5. ročníku se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Učíme se navzájem. 

Budova školy pochází z roku 1906. Je pětitřídní. Prostorné a světlé třídy, rozsáhlý venkovní 

areál, ve kterém se nachází hřiště, školní pozemek a letní dílna, zajišťují v budově optimální 

podmínky pro výuku. Letní dílna je stále využívána pro potřeby nejen žáků, ale i dětí ze školní 

družiny. Školní družina využila i hřiště u školy, multifunkční hřiště a také venkovní prostor u 

Tůňky. Tělocvična, školní družina a šatny jsou umístěny v přístavbě z roku 1991. Od 1. ledna 

2003 je součástí základní školy i mateřská škola a školní jídelna. Ve škole je výdejna stravy, 

obědy se dovážejí z kuchyně mateřské školy. Vybavenost učebními pomůckami a didaktickou 

technikou je v budově školy na dostatečné úrovni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obrázek 1: Budova ZŠ 

Obrázek 2: Budova MŠ 
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2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem 
ve školském rejstříku 

 

Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a příslušnými 

prováděcími právními předpisy. 

Kapacita: 53 dětí (70 dětí, třídy se naplňují do 24 dětí) 

IZO:  107 625 652 

 

Základní škola poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 44 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a příslušnými 

prováděcími předpisy. 

Kapacita: 100 žáků 

IZO:  102 232 687 

 

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 117 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a příslušnými 

prováděcími předpisy. 

Kapacita: 50 žáků (70 žáků od 11.10.2021) 

IZO:  119 800 853 

 

Školní jídelna zabezpečuje školní stravování dětí a žáků v souladu s § 119 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

a příslušnými prováděcími předpisy a zabezpečuje stravování zaměstnanců školy. 

Kapacita: 220 jídel 

IZO:  103 092 234 

 

Školní jídelna – výdejna  

Kapacita: 96 stravovaných 

IZO:  150 074 972 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Na celém zařízení pracovalo 20 zaměstnanců.   

 

Provozní zaměstnanci  

Ve škole bylo sedm provozních zaměstnanců – účetní, vedoucí školní kuchyně, dvě kuchařky, 

dvě školnice a uklízečka.  

  

Pedagogičtí pracovníci 

Na zařízení pracovalo celkem 13 pedagogických pracovníků, z toho dvě školní asistentky.  

Školní asistentky působily na všech částech organizace - MŠ, ZŠ, ŠD. Velikost jejich úvazků 

se měnila v průběhu roku v závislosti na čerpání přidělených jednotek v dotačním titulu 

Šablony II. 

 

 pedagogové provozní celkem 

 ZŠ MŠ ŠD ZŠ MŠ ŠJ  

Zaměstnanci 6 4 3 3 1 3 20 

Přepočtený stav 6,00 4,00 1,74 2,50 1,00 3,0 18,24 
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4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní 
docházce a následném přijetí do školy 

 

Zápis žáků do 1. ročníku včetně zvláštního zápisu pro děti z Ukrajiny. 

počet dětí 

u zápisu 

počet odkladů školní docházky počet dětí počet tříd 

navržen skutečnost 

28 5 4 24 1 

 

5. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 
programu 

 

Přátelské a motivující prostředí, dobrá spolupráce s rodiči 

Pedagogové vedou pravidelnou komunikaci s rodiči žáků, informují je o výsledcích vzdělávání 

jejich dětí. K tomu slouží třídní schůzky a individuální konzultace. Rodiče mají možnost zjistit 

výsledky vzdělávání pomocí žákovské knížky a elektronické žákovské knížky. Pedagogové 

vedou žáky k přátelskému chování a snaží se je motivovat k dosažení výsledků odpovídajících 

jejich věkové úrovni. 

Odpovídající materiální podmínky 

Škola se snaží postupně nakupovat nové pomůcky. V uplynulém roce došlo k nakoupení 

několika sad LOGICO PICCOLO (učební systém pro 1. stupeň základních škol), číselných řad, 

výměně tabule, dataprojektoru, dokoupení lavic a židlí pro žáky. Nákupy pomůcek proběhly i 

pro školní družinu, která je dovybavena dataprojektorem, tabulí, pingpongovým stolem, 

stolním fotbalem a sadami her. Mateřská škola postupně dokupovala hry pro děti a obnovovala 

venkovní herní prvky. Z prostředků MŠMT byly dokoupeny 2 notebooky pro žáky, které nám 

pomohly zvýšit kapacitu počítačové učebny. 

Personální podmínky 

Pedagogický sbor byl rozšířen o vychovatelku školní družiny. Všichni zaměstnanci se účastnili 

DVPP. Náročné bylo zajistit zástupy za nemocenské dovolené, které čerpali zaměstnanci školy. 

Výuka nebyla nijak omezena. 

Řízení školy 

Činnost pedagogů byla kontrolována podle plánu hospitací. Z těch byl vypracován protokol, 

který ředitel projednal s pedagogem. Pedagogický sbor probíral témata ovlivňující výuku na 

metodických sdruženích a pedagogických radách. Kontrola fungování školy byla prověřena 

Českou školní inspekcí. 
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Kvalita vyučovacího procesu 

Kvalita byla kontrolována prostřednictvím hospitací v hodinách. Při nich byly sledovány 

použité metody a formy výuky, využité pomůcky a technika, práce s žáky se specifickými 

podmínkami učení. 

Naplňování klíčových kompetencí, zvládání výstupů ŠVP 

Dosažená úroveň byla kontrolována pomocí výsledků žáků ve vědomostních a dovednostních 

testech, srovnávacích testech, pomocí žákovských portfolií a diskusí s žáky. Další zpětnou 

vazbou byla účast žáků v meziškolních soutěžích. Česká školní inspekce plošně testovala žáky 

5. tříd z matematiky, českého jazyka a kompetencí k učení. 

 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

 

Prospěch žáků k 30. 6. 2022 

ročník počet žáků prospělo neprospělo nehodnoceno s vyznamenáním 

1. 14 0 0 0 14 

2. 21 2 0 0 19 

3. 13 4 0 0 9 

4. 22 11 0 0 11 

5. 21 12 0 0 9 

celkem 91 29 0 0 62 

 

Celkový průměr školy v prospěchu 1,36. 

Docházka žáků v 1. pololetí 

omluvených 

hodin celkem 

neomluvených 

hodin celkem 

prům. počet 

omluvených 

hodin na žáka 

prům. počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

počet žáků 

s 2. st. z 

chování 

počet žáků 

s 3. st. z 

chování 

 

6 433 

 

5 

 

73,10 

 

0,06 

 

0 

 

0 

 

Docházka žáků v 2. pololetí 

omluvených 

hodin celkem 

neomluvených 

hodin celkem 

prům. počet 

omluvených 

hodin na žáka 

prům. počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

počet žáků 

s 2. st. z 

chování 

počet žáků 

s 3. st. z 

chování 

 

4 085 

 

6 

 

44,89 

 

0,07 

 

0 

 

0 
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V ZŠ bylo integrováno 11 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 

2021/2022 nebyla v organizaci přidělena asistence pedagoga. Šesti žákům byla poskytována 

speciální pedagogická péče v rámci předmětu PSPP. 

Školu navštěvovalo 91 žáků. 

V září do 1. ročníku nastoupilo celkem 15 žáků, z nichž 4 žáci měli odročenou školní docházku. 

Umístění žáků 5. ročníku 

20 žáků 5. ročníku postoupilo do 6. ročníku těchto škol: 

13 Základní škola a Mateřská škola Frenštát p. R., Záhuní 408, p. o. 

2 Základní škola a Mateřská škola Frenštát p. R., Tyršova 913, p. o. 

1 Základní škola a Mateřská škola Kozlovice, p. o. 

1 Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, p. o. 

3 Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, 

Frenštát pod Radhoštěm, p. o.  

 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování 
a zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování 
jazykové přípravy 

 

Ve škole působí školní poradenské zařízení, které se ve školním roce 2021/2022 skládalo z: 

• metodika prevence – Mgr. Darina Timková 

• výchovného poradce – Mgr. Marcela Valchařová 

• vedení školy – Ing. Petr Černošek 

Základní dokumentací školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů je Minimální 

preventivní program a Krizový plán. 

Školní poradenské zařízení se pravidelně scházelo, aby vyhodnotilo aktuální situaci na škole. 

Informace tento orgán získává od jednotlivých pedagogů a vlastním zjišťováním. Z jednání 

byly pořizovány zápisy. ŠPP spolupracovalo s třídními učiteli, aby bylo včas řešeno rizikové 

chování žáků. Mezi nejčastější rizikové chování lze zařadit velké množství zapomínání 

pomůcek/úkolů, drzé chování k vyučujícímu, konflikty mezi žáky. 

Ve škole je umístěna schránka důvěry, která nebyla využita. Dále byla zřízena elektronická 

schránka důvěry, o které byli žáci informování a odkaz na ni je umístěn na stránkách školy. 

Během školního roku byla využita jednou.  

O výsledcích jednání ŠPP byli vždy informování všichni vyučující konkrétního žáka/třídy. 
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Školní poradenské pracoviště se podílelo na integraci 3 žáků z Ukrajiny. Byly ověřovány 

možnosti podpory těchto žáků a rozsah úpravy školního vzdělávacího obsahu. 

Pro školu je důležitá spolupráce s rodiči žáků. K informování rodičů slouží hlavně: 

• třídní schůzky 

• individuální pohovory  

• informační nástěnka 

• webové stránky školy 

• obecní zpravodaj 

PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT   

Je součástí učebních osnov a školního vzdělávacího programu Učíme se navzájem. 

1. ročník 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího 

vedení  

Učitel 

ČJ Zásady mezilidské komunikace Mgr. Bezručová 

PRV Vztahy v dětském kolektivu, chování ve škole, o 

přestávkách, ochrana člověka při mimořádných událostech, 

Etická výchova 

Mgr. Bezručová 

PRV Každý člověk je jiný (pantomima, protiklady, dramatizace – 

hraní rolí, improvizace dějů) 

Mgr. Bezručová 

ČJ+PRV Základní hygienické návyky - dramatické hry, vyprávění, 

popis, improvizace dějů, prožitkové aktivity 

Mgr. Bezručová 

PRV Využití volného času (rozhovory, pantomima) 

Ochrana zdraví (dopravní výchova, modelové situace) 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Mgr. Bezručová 

PRV Rodina, jako bezpečné místo (diskuze, výklad) Mgr. Bezručová 

2. ročník 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího 

vedení  

 

Učitel 

PRV Zdraví a jeho ochrana (dopravní výchova) 

Lidské tělo 

Mgr. Bednářová 
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PRV Zacházení s léky (výklad, diskuze, modelové situace, 

dramatizace, hraní rolí) 

Mgr. Bednářová 

ČJ+PRV Režim dne, správné návyky, správná životospráva 

Využití volného času 

Mgr. Bednářová 

PRV Vztahy mezi lidmi 

Etická výchova 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Mgr. Bednářová 

PRV Chování v krizových situacích Mgr. Bednářová 

3. ročník 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího 

vedení  

 

Učitel 

PRV Pojmy z oblasti prevence, sexuální výchovy a 

drogové závislosti 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Zdraví a jeho ochrana 

Mgr. 

Valchařová 

ČJ+PRV Lidé kolem nás, multikulturní výchova – média, 

časopisy 

Komunikace a formy společenského styku, 

Etická výchova 

Mgr. 

Valchařová 

PRV  Ochrana proti obtěžování cizí osobou  Mgr. 

Valchařová 

ČJ+TV+VV+PRV Využívání volného času (v průběhu celého roku 

diskuze, referáty); OČMU 

Mgr. 

Valchařová 

4. ročník 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího 

vedení  

 

Učitel 

ČJ+PŘ Lidské tělo, odlišnost mezi pohlavími Mgr. Žingorová 

PŘ Životospráva a důsledky nevhodných návyků 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Ing. Černošek 
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ČJ+PŘ+TV Využívání volného času, dopravní výchova Mgr. Žingorová 

ČJ+PŘ Pojmy drogová závislost, sexuální výchova (diskuze, 

výklad) 

Mgr. Žingorová 

ČJ+PŘ Mezilidské vztahy 

Etická výchova 

Mgr. Žingorová 

5. ročník 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího 

vedení  

 

Učitel 

ČJ+VL Domov, rodina, důvěra, vztahy 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Mgr. Timková 

ČJ+PŘ+TV Využívání volného času, dopravní výchova Mgr. Timková 

PŘ Léčivé a návykové látky 

Správná životospráva 

Ing. Černošek 

INF Nebezpečí internetu, kyberšikana Ing. Černošek 

ČJ+PŘ Mezilidské vztahy, komunikace 

Dopravní výchova 

Lidské tělo – základy sexuální výchovy 

Etická výchova 

Mgr. Timková 

ČJ+PŘ Nebezpečí při komunikaci s cizími osobami Mgr. Timková 

Volnočasové aktivity pro žáky 

Název aktivity, akce, kroužku Datum nebo 

frekvence 

konání  

Vedoucí 

programu 

Angličtina pro 1. ročník 1 x týdně Mgr. Bezručová 

Tvořivá dílna pro 1. a 2. ročník 1 x týdně Mgr. Bezručová 

Šikovné ruce pro 3. až 5. ročník 1 x týdně Mgr. 

Valchařová 

Čtenářský pro 3. až 5. ročník sudý týden Mgr. Timková 

Dopravní výchova pro žáky  červen Školní družina  

Šikovný počtář pro 3. až 5. ročník lichý týden Mgr. Timková 
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Bezpečné chování na internetu pro 4. ročník 10. května PhDr. Pavel 

Letý 

Pravda a omyly o kouření pro 5. ročník 10. května PhDr. Pavel 

Letý 

Korfbal 1. a 2. ročník 1 x týdně p. Filip 

Korfbal 3. až 5. ročník 1 x týdně p. Filip 

Origami v rámci školní družiny 1 x týdně p. Křístková 

Náboženství 1. a 2. ročník 1 x týdně p. Mičulková 

Náboženství 4. a 5. ročník 1 x týdně p. Mičulková 

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

Název aktivity, projekty Datum 

konání 

Vedoucí 

programu 

Soutěž o nejrychlejšího běžce září p. Kociánová 

Vánoční jarmark prosinec pedagogové 

Maškarní ples únor Unie rodičů 

Projekt Předškolákem v pohodě (5 lekcí) listopad–

březen 

tř. učitelé 

Velikonoční dílny duben pedagogové 

Den učitelů březen kultur. kom. 

OÚ 

Den Země (spolek Tichánek, z.s.) duben Tichánek, z.s. 

Den dětí červen Unie rodičů 

Školní výlety červen tř. učitelé 

 

Na začátku školního roku proběhl cvičný poplach s evakuací osob. 

 

Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně 

nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

Výchovná poradkyně vede přehled žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných. O doporučeních z poraden jsou informování jednotliví vyučující. Ve školním roce 

byly poskytovány 3 hodiny předmětu speciálně pedagogické péče. Asistentce pedagoga nebyla 
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v tomto školním roce poskytována. Z projektu Šablony II a III byli financování 2 zaměstnanci 

jako školní asistenti. Napomáhali v hodinách žákům s přiznanou podporou a žákům 

přicházejícím z Ukrajiny. Žáci z Ukrajiny nemohli být podporování z žádného nástroje MŠMT 

z důvodu nízkého počtu těchto žáků v naší organizaci. K vzájemnému porozumění nám 

sloužily hlavně internetové překladače a zapojení do dění ve třídách. 

Na škole nebyli žádní žáci, kteří by byli diagnostikování jako nadaní a mimořádně nadaní. 

Žákům, u kterých se nadání projevovalo poskytli podporu třídní učitelé v hodinách. Další 

možnost rozvoje spočívala v účasti na akcích školy a soutěžích. 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
a odborného rozvoje nepedagogických pracovníků 

 

Pedagogové pravidelně využívají nabídku vzdělávacích akcí. Nejčastěji je poskytují KVIC 

Nový Jičín, Tvořivá škola a MAP Frenštát p. R. V možnosti dalšího rozvoje jsou podporováni. 

Získané dovednosti a informace se projevují do jejich pedagogické činnosti.  

V minulém roce jsme absolvovali poslední hromadné školení sborovny z projektu Šablony II. 

V projektu Šablony III nebyly vzdělávací akce pro pedagogy k dispozici. 

Nepedagogičtí zaměstnanci absolvovali školení ve svých oborech (účetní, kuchařky). 

Pravidelná školení BOZP a PO zajišťuje Ing. Andrea Hlavičková.  

V příloze je přehled DVPP pedagogických zaměstnanců. 

 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Září 2021 

Zahájení školního roku proběhlo v jednotlivých třídách, protože MŠMT zaslalo doporučení, 

která měla omezit šíření onemocnění COVID-19. Od zahájení školního roku jsme podstoupili 

screeningové testování všech žáků a zaměstnanců. Přivítání prvňáčků proběhlo za účastí rodičů, 

zástupců obce a Unie rodičů. Pro nové žáky to byl velký zážitek. 

Třídní učitelky s žáky rozdělovaly učebnice, sešity, pracovní sešity, zapisovaly rozvrhy, 

stanovovaly služby a prováděli školení nutná k bezproblémovému zahájení školního roku. 

Již 7. září nás navštívili sokolníci s ukázkou dravců. Tohoto programu se účastnila i mateřská 

škola. V tomto týdnu také proběhly informativní schůzky pro rodiče. Na schůzkách došlo i k 
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volbě nových členů Školské rady. Český svaz zahrádkářů nás pozval na výstavu, kterou 

všechny třídy navštívily, aby získaly představu o druzích ovoce a zeleniny, rukodělných 

výrobcích. Žáci se také podíleli na výzdobě výstavního prostoru vlastními výkresy. 

Po zkušenosti z předešlých let proběhlo focení tříd. K focení byly využity nové prostory školní 

družiny, protože venkovnímu focení nepřálo počasí. K motivování žáků ke zdravému životnímu 

stylu posloužil Závod o nejrychlejšího běžce, který proběhl na fotbalovém hřišti. Program byl 

propojen i s nácvikem ošetření základních poranění. V pracovních činnostech jsme se zaměřili 

na úpravu okolí školy. Pobyt venku byl pro žáky prospěšný a napomohl lepší adaptaci na nový 

školní rok. 

Školní družina zahájila sběr přihlášek do školní družiny. Byly otevřeny 2 oddělení. 

Říjen 2021 

Začátek října jsme si zpestřili cvičným požárním poplachem, který nám dal informaci o čase, 

který je potřebný k bezpečné evakuaci žáků a zaměstnanců.  

Žáci a děti vytvořily obrázky s tématikou ročních období, které jsme předali zaměstnancům 

obce. Následně posloužily k tvorbě obecního kalendáře. Ten obdrželi všichni zaměstnanci obce 

a autoři obrázků. Autorství vybraných snímků udělalo dětem velkou radost. 

Od 4. října zahájily činnost školní kroužky (angličtina, čtenářský, korfbal, náboženství, origami, 

šikovné ruce a šikovný počtář). Později byly tyto kroužky rozšířeny o Veselou vědu, která 

probíhala i v mateřské škole. 

Zaměstnanci školy využili nabídku DVPP, kterou poskytoval MAP II Frenštát p. R. V rámci 

tohoto projektu se zúčastnila školní družina akce pro rodiče a děti Barevná zahrada. MAP II 

upravil projekt Týdne vědy s ohledem na hygienická opatření tak, že navštívil v jednom dni 

naši školu s programem skupiny Úžasné divadlo fyziky. V rámci MAP II Frenštát p. R. proběhlo 

i setkání pracovních skupin, setkání ředitelů škol. 

Pátá třída zažila přírodovědný program o ledních medvědech v podobě 3D kina Alex. Všichni 

žáci školy a děti z MŠ navštívily mobilní planetárium, které zavítalo do školní tělocvičny. Téma 

jsme využili i v hodinách pracovních činností. Čtvrtá třída zajistila ve škole halloweenské 

zpestření. 
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Z důvodu velkého množství přihlášek do školní družiny došlo k otevření 3. oddělení školní 

družiny. Rozšíření podpořil zřizovatel i krajský úřad. Proběhly i informativní schůzky pro 

rodiče, protože bylo nutné rozdělit děti do dalšího oddělení. To bylo zřízeno v prostorách 

1. třídy a dostatečně vybaveno. 

Školní družina v podzimním období zajišťovala sběr kaštanů a žaludů, pomerančové 

a citronové kůry. 

V mateřské škole proběhly jednání s projektantem a zástupci obce. 

Listopad 2021 

Měsíc listopad umožnil několik návštěv knihovny ve Frenštátě p. R. Zde byl pro žáky připraven 

program - Poznáváme pohádky, bajky, pověsti, legendy. Pedagogové se účastnili DVPP. 

Využili jsme i nabídku školení z MAP II Frenštát p. R. 

Začátkem měsíce jsme umožnili praxi studentce zaměřenou na asistenci. Za příznivého počasí 

probíhal úklid prostor kolem školy – hrabání listí, zametání apod. 

MAP II uspořádal i meziškolní soutěž v logické hře Metaforms. Tu jsme od pořadatelů obdrželi 

v počtu 13 kusů a máme ji ve stálém užívání. Soutěž se uskutečnila online pro vybrané žáky 

5. třídy. Reprezentovali nás – Eliška Rozumková, Magda Hlaváčová a Tadeáš Anděl. Všichni 

zúčastnění obdrželi od pořadatelů logické hry. Dosáhli velmi pěkného umístění. 

2. listopadu jsme se zúčastnili dobrovolného testování žáků Českou školní inspekcí 

v předmětech matematika a český jazyk. Testování se týkalo pátých ročníků základních škol 

a proběhlo formou online testů. Výsledky byly ČŠI zpracovány pro jednotlivé školy 

a zpřístupněny. Třídní učitelka obdržela výsledky, aby s žáky mohla dále pracovat na zlepšení. 

Tento krok nám pomohl zjistit, jaké důsledky mělo distanční vzdělávání na tuto třídu 

v porovnání s vrstevníky z jiných škol. 

Zástupci obce nám nabídli účast na pietní akci Den válečných veteránů, kterého se zúčastnili 

žáci 5. třídy a vedení školy. Žáci si připravili krátké vystoupení k uctění památky. Pro pátou 

třídu jsme využili i nabídnutý environmentální program Strom života, ve které se zaměřili na 

záchranu pramenů a kvality vody. 

V druhé půlce měsíce se nám podařilo uspořádat třídní schůzky pro rodiče, kde jsme měli 

možnost je informovat o výsledcích vzdělávání jejich dětí a dalších důležitých okolnostech. 
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Stále pokračovalo testování žáků a zaměstnanců antigenními testy na COVID-19. Došlo 

k několika pozitivním výsledkům. Následné potvrzení PCR testy přineslo trasování rizikových 

kontaktů, což významně zasáhlo do počtu žáků přítomných ve škole. Karantény postihly 

i několik pedagogů. Příprava testování a následné zpracování výsledků (trasování) bylo časově 

náročné. Pořízení antigenních testů pro zaměstnance se stalo povinností zaměstnavatele. Velmi 

jsme ocenili pomoc p. Labaje, který nám certifikované antigenní testy daroval (celkově třikrát). 

Tím se nám podařilo omezit výdaje provozních prostředků. Pedagogové vytvořili rozvrh svých 

tříd pro potřeby distančního vzdělávání, aby bylo možné plynule přejít do této formy 

vzdělávání. Proběhly aktualizace tříd v aplikaci Microsoft Teams. 

Nezapomněli jsme ani na budoucí prvňáčky a aktualizovali každoroční program Předškolákem 

v pohodě, aby jej bylo možné nabídnout rodičům budoucích prvňáčků. 

V závěru měsíce jsme se rozhodli uzavřít všechny kroužky školy, abychom omezili kontakt 

žáků mezi třídami. Toto rozhodnutí nebylo příjemné, ale reagovalo na celkově zhoršující se 

situaci s onemocněním COVID-19. 

Vedení školy provedlo změnu bankovního účtu, kde byly neúměrně velké poplatky za vedení 

a operace. O změně byly informovány subjekty, se kterými probíhá hlavní platební styk. 

Vedoucí učitelka MŠ a vedoucí školního stravování vytvořily návrh vybavení pro budoucí 

3. třídu MŠ včetně finančního nacenění. Společně s vedením obce jsme aktualizovali 

Strategický rámec MAP - Investičních priority pro období 2021-2027, který slouží jako podklad 

pro možnost následného čerpání dotací. 

Prosinec 2021 

V prosinci byli ve škole pozitivně testováni někteří žáci při pravidelném screeningovém 

testování na COVID-19. Onemocnění postihlo i 2 učitelky. Výuka byla pokryta pomocí zástupů 

pedagogickými pracovníky. Nebyla nařízena distanční výuka. 

Z 1. třídy odhlásili rodiče jednu žákyni z důvodu stěhování.  

Unie rodičů pro žáky zajistila mikulášskou nadílku, kterou předaly třídní učitelky ve třídách. 

Tradiční mikulášský program jsme nemohli realizovat. Žáci, kteří byli v karanténě, obdrželi 

nadílku po návratu do školy. Tomu musel být přizpůsoben obsah balení. 

http://www.zsticha.cz/
mailto:skola@zsticha.cz


Základní škola a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace 

• Tichá 282, 742 74 Tichá • IČO: 70986479 • datová schránka: 97zmifh 

• www.zsticha.cz • + 420 555 333 236 • skola@zsticha.cz  

 

 19 

V rámci projektu Šablony II proběhly v prosinci 2 školení. Tématy školení byly 

Timemanagement a Řízení změn pod vedením Mgr. Hubáčka. Školení se zúčastnili pedagogičtí 

pracovníci. 

Od 15.12. jsme zahájili výuku plavání pro všechny žáky školy a předškoláky z MŠ. Čerpání 

10 lekcí bylo naplánováno do února 2022. Komplikace s čerpáním nastaly již v začátku, proto 

jsme se s plaveckou školou Laguna domluvili na náhradních termínech, aby žáci měli možnosti 

plavat v 10 lekcích. 

Paní Žingorová se zúčastnila jednání MAP II ohledně účastí rodilého mluvčího při výuce 

anglického jazyka. Využití jeho služeb je plánováno od března 2022. 

20.12. paní Kociánová zajistila předání vyrobených dárků školní družinou seniorům v rámci 

projektu Jsem laskavec. Spolupráce navázala na loňský ročník se společností Medela-péče 

o seniory o.p.s.  

Z důvodu nepříznivé epidemické situace proběhly vánoční besídky pouze ve třídách. 23.12. 

začaly vánoční prázdniny. Provoz byl ukončen i v MŠ. V prosinci dále pokračoval sběr 

pomerančové a citrónové kůry a proběhly zbývající revize zařízení v obou budovách. 

Leden 2022 

3. ledna se žáci vrátili do školy po vánočních prázdninách. Všechny kroužky byly obnoveny ve 

své činnosti a navázalo doučování žáků ve všech třídách z dalšího projektu MŠMT. Doučování 

bude pokryto do června tohoto roku. 6. ledna nás navštívil ODISbus, který prezentoval 

ekologické cestování v Moravskoslezském kraji. Program byl určen pro žáky 3.-5. třídy. 2. třída 

pod vedením p. Bednářové navštívila knihovnu v Tiché. 

3. ledna bylo škole oznámeno, že zde proběhne inspekční činnost ČŠI od 11.-14. ledna. Před 

zahájením inspekční činnosti jsme museli zaslat vedoucímu inspekčního týmu dokumentaci, 

kterou si inspektoři chtěli prostudovat před zahájením činnosti. Jednalo se hlavně o školní řády, 

provozní řády, vnitřní směrnice, dotazníkové šetření ČŠI. Obdobnou dokumentaci připravila 

vedoucí učitelka MŠ. Inspekční činnost se zaměřila na kvalitu vzdělávání v ZŠ a MŠ, zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků, zajištění školního stravování, hodnocení finančních 

a materiálních podmínek školy. Inspekce požadovala předložení dokumentace k aktuálnímu 

i minulému školnímu roku. 
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Školní inspekce byla přerušena v MŠ 13. ledna z důvodu pozitivního výsledku antigenního testu 

p. inspektorky. Pozitivní PCR test nám inspekce potvrdila v následujícím týdnu. Dokončení 

inspekční činnosti se týká MŠ. 

10.-14. ledna proběhl lyžařský kurz Lyžujeme se Sluníčkem na Bílé. Pedagogický dohled 

zajišťovaly p. Šimíčková a Kociánová. Zúčastnilo se 25 dětí a žáků. Jiří Trinkewitz vyhrál 

soutěž v kategorii chlapců. 

Testování 17. ledna odhalilo jednoho pozitivního žáka v ZŠ. Z důvodu trasování nastoupila 

1. třída do karantény, která se ji týkala pouze jeden školní den. MŠ byla trasováním postižena 

ve vyšší míře.  

U 4 zaměstnanců se vyskytl pozitivní antigenní test na COVID – 19, popřípadě PCR test. Došlo 

k výraznému oslabení počtu pracovníků. Zbývající zaměstnanci pokryli pedagogický 

dohled/výuku nad dětmi a žáky a zajišťovali další provozní činnosti. V závěru měsíce chyběla 

¼ všech zaměstnanců školy. 

25. ledna došlo k zahájení programu Předškolákem v pohodě určeného pro rodiče budoucích 

prvňáčků a jejich předškoláky. Na tomto programu jim byl sdělen termín zápisu do 1. třídy 

a předány základní informace od p. Valchařové. Informace o zápisu byly dány na veřejné 

vývěsky ZŠ, MŠ, internetové stránky, tichavský zpravodaj. 

26. ledna se zúčastnili 3 žáci 5. třídy matematické olympiády v Novém Jičíně (okresní kolo). 

Na 2. místě se umístila Aneta Kuchařová, na 4.-5. místě Tadeáš Anděl. 

V závěru měsíce proběhlo jednání s p. Kocourkovou ohledně podpoření EVVO ze strany obce 

a spolku Tichánek. Dále proběhlo jednání s p. Bernacikovou ohledně ukončení projektu 

Šablony II a zahájení projektu Šablony III. Pedagogičtí zaměstnanci nahlásili seznam pomůcek 

k nákupu. Proběhla pedagogická rada, která probrala prospěch žáků, absenci, kázeňská 

opatření, pochvaly a další podněty. 

31. ledna žáci obdrželi výpis vysvědčení za 1. pololetí. 

Únor 2022 

Začátek února byl pro ZŠ obdobím pololetních a následně jarních prázdnin. V tomto období se 

nám vrátili již všichni zaměstnanci a vedení školy obdrželo výpověď z pracovního poměru 

vedoucí školního stravování. Z důvodu zajištění personálního obsazení školy byly podány 
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inzeráty na místo vedoucí školní kuchyně a kuchařky. Průběžně se hlásili zájemci i o místo 

učitele ZŠ, MŠ. Se zájemci proběhly pohovory. 

Zaměstnanci realizovali několik DVPP a setkání v rámci MAP II. 

14.-18.2. proběhly třídní kola recitační soutěže a 24. 2. školní kolo recitační soutěže. Žáci 

s nejlepším přednesem byli přihlášení do recitační soutěže Frenštátský sedmihlásek 2022, který 

organizuje CVČ Astra ve Frenštátě p. R. 

Dále probíhal program pro předškoláky, který 15. února vedla p. Bednářová. Pro žáky, kteří 

nastoupí na 2. stupeň ZŠ připravila p. Timková přehled základních škol, na které běžně 

přestupují žáci naší školy. Informace byly zaslány rodičům emailem a ve třídě si žáci mohli 

vyzvednout tištěnou přihlášku. Informace byly předány i pro ty, kteří mají zájem o osmileté 

gymnázium.  

Škola byla informována o změnách evidence již čerpaného projektu Doučování žáků škol. Další 

informace se týkaly finančního podpoření nákupů digitálních pomůcek pro žáky. 

17. 2. byl zahájen kroužek Věda nás baví pod vedením p. Dobíškové. Přihlášených bylo 13 žáků 

a na 1. lekci se mohli přijít podívat i žáci, kteří nebyli přihlášeni. Tato vysoká účast nás velmi 

potěšila. 

V MŠ proběhla jednání se zřizovatelem ohledně rekonstrukčních prací v prostoru budoucí 

3. třídy a odvodnění budovy. 

Od 21. února došlo ke změně stálého rozvrhu, protože naše škola již vyčerpala středeční termíny 

plavecké výuky. Náhradní termíny již nejsou pravidelnou akcí. Změna rozvrhu s sebou přinesla 

i přidání 3. hodiny PSPP pod vedením p. Bezručové. To nám umožnilo vytvořit věkově 

vyrovnanější skupiny žáků, kteří mají tuto formu podpory ve svém doporučení z poradny. 

Závěrem měsíce škola realizovala nákupy pomůcek pro žáky z Šablon II. Došlo k vybavení 

pomůckami do anglického jazyka a dokoupení dalších řad učebního systému Logico Piccolo. 

Zástupci obce provedli kontrolu majetku ZŠ a MŠ Tichá, p. o. Hodiny angličtiny zpestřil rodilý 

mluvčí, kterého zajistil MAP II. 

• Logico Piccolo je učební systém pro předškolní stupeň, 1. stupeň základní školy 

a speciální školy. 
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• Logico Primo je určeno pro děti od 3 let. Procvičuje jemnou motoriku, zrakové 

a prostorové vnímání. Podporuje koncentraci, pozornost a trpělivost. Děti si mohou hrát 

samy, s partnerem nebo ve skupině. 

• Oba systémy se skládají z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet. 

• Logico Piccolo používá 10 knoflíků, tedy 10 úkolů na 1 kartě. Logico Primo 6 

knoflíků/úkolů. Karty jsou vzájemně nezaměnitelné.  

• Rámečky jsou odolné, kompaktní, hygienické, bez volných dílů a jejich součástí je deset 

barevných, pohyblivých knoflíků. 

• Jednotlivé karty jsou ze silného kartonu, lakované, každá karta obsahuje deset úkolů 

označených barevnými puntíky; barevnost těchto puntíků je shodná s barevností knoflíků v 

rámečku. 

• Karta se zasune do rámečku a barevné knoflíky se přisouvají ke správné odpovědi; po 

vyřešení všech deseti úkolů se karta otočí a porovnají se barvy a správné vyřešení úkolů 

Březen 2022 

1. března dokončila ČŠI inspekční činnost v naší organizaci. Při závěrečném shrnutí 

informovala ředitele školy o předběžných závěrech. V polovině března již byla vyhotovena 

inspekční zpráva a protokol. Inspekční zpráva byla předána zřizovateli a školské radě. Její 

závěry byly projednány na pedagogické radě ZŠ a MŠ, kde byli zaměstnanci seznámeni i s 

přijatými opatřeními. O těchto opatřeních byl vytvořen protokol, který ředitel zaslal na krajské 

ředitelství ČŠI. 

Zaměstnanci školy nadále využívali nabídky DVPP. Zaměstnanci školní družiny byli například 

proškoleni v aplikaci Canva, která slouží k tvorbě propagačních materiálů, plakátů, příspěvků, 

rozvrhů. Další DVPP se zaměřily na Inovace ve výuce, Vlastivědnou činnost ve 4. ročníku, 

Přípravě občanů k ochraně státu, Moderní literaturu ve vzdělávání dětí MŠ a v 1. třídě. 

Pro budoucí prvňáčky proběhly další dvě lekce programu Předškolákem v pohodě. Umožnili 

jsme prohlídku školy pro rodiče předškoláků, kteří nejsou z naší spádové oblasti. 

Využili jsme nabídku nakladatelství Pierot, která poskytla učebnice k procvičování žáků při 

jejich domácí přípravě na výuku. Rodiče si zvolili, jestli si danou publikaci ponechají a zakoupí, 

popřípadě vrátí zpět. Nabídky využili rodiče více jak poloviny žáků školy. Touto formou jsme 

se snažili podpořit domácí přípravu jako možnost k překlenutí rozdílů způsobených distanční 

výukou. 
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Nadále probíhalo doučování žáků všech tříd z dotačního programu MŠMT. 

První třída využila dalšího náhradního termínu lekce plavání ve Frenštátě p. R., aby žáci plně 

využili všech deseti lekcí. Druhá třída navštívila Muzeum Frenštát p. R., kde využila programy, 

Kdo bydlí v lese a Velikonoce. Prvňáčci navštívili knihovnu ve Frenštátě p. R. 

Logické uvažování a matematické znalosti si žáci procvičili v matematickém Klokanu, který je 

pořádán pro 2.-5. třídu. Vybraní žáci druhého ročníku absolvovali meziškolní utkání v logické 

hře Metaforms. Žáci pátého ročníku porovnali své schopnosti v anglickém jazyce v soutěži Cizí 

jazyk nám není cizí, kterou pořádá ZŠ Záhuní. Díky těmto soutěžím můžeme porovnat 

vědomostní a dovednostní úroveň žáků školy s žáky z jiných škol. 

Umělecký projev si žáci vylepšili při třídních kolech pěvecké soutěže a následně ve školním 

kole. Anežka Hlaváčová vyhrála pěveckou soutěž Frenštátský sedmihlásek a postoupila do 

regionálního kola Valašsko ve Vsetíně. Kromě zpěvu byla podpořena i recitace. Nejlepší 

postupující ze školního kola se účastnili soutěže v Astře, centru volného času. Z tohoto kola 

opět postoupila Anežka Hlaváčová do okresního kola v Novém Jičíně. 

Duben 2022 

V mateřské škole nadále probíhaly přípravné práce na rekonstrukci 3. třídy pro využití od 

1.9.2022. Proběhlo nacenění vybavení pro třídu, nákup multifunkční pánve do školní kuchyně. 

19. 4. zřizovatel předal stavbu zhotoviteli. Následně probíhaly každý čtvrtek kontrolní dny 

stavby. Pedagogové MŠ upravili skladbu aktivit tak, aby nebyla narušena výchovná činnost. 

Součástí stavby bylo i odvodnění objektu a s tím související terénní úpravy. 

Mateřská škola vystoupila se svým programem na Stavění máje. 

Škola využila nabídky vzdělávacích programů Katechetického a pedagogického centra 

zaměřených na téma Velikonoc. Program byl propojen i s uměleckým vnímáním žáků. 

Od 1. 4. přijala škola 2 žáky z Ukrajiny, od 24. 4. dalšího žáka z Ukrajiny. Vyučující se 

maximálně snažili zajistit adaptaci těchto žáků do prostředí školy. Velkou bariérou byla 

neznalost českého jazyka, kterou se učitelé snažili překlenout pomocí online překladačů. Škola 

se zúčastnila statistického zjišťování Moravskoslezského kraje k možnosti vzdělávání žáků 

z Ukrajiny. 
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Nadále probíhalo DVPP zaměstnanců a program Předškolákem v pohodě, který byl zakončen 

krátce před zápisem do 1. třídy. Ten proběhl 7.4. v odpoledních hodinách. Zápis byl rozdělen 

na 4 třídy a rodiče byli zapsáni do harmonogramu vyvěšeném v MŠ pro lepší plynulost zápisu. 

Školní družina k příležitosti zápisu připravila den otevřených dveří. Rodiče budoucích 

prvňáčků měli možnost vidět zrekonstruované prostory školní družiny a vyzkoušet si aktivity 

s jejich dětmi. Zápisu se účastnila i učitelka budoucí 1. třídy. 

Školní družina připravila pro zapsané děti Tajemnou noc v družině, která měla velký úspěch 

a je plánován její další ročník. 

Čtvrťáci navštívili v tomto měsíci Muzeum Frenštát p. R a knihovnu ve Frenštátě p. R., kde byl 

připraven program Čeština v batůžku. Převážně žáci z této třídy reprezentovali školu na 

okrskovém kole McDonald ‘s Cup 2022 a Korfbalovém turnaji v ZŠ Palkovice. 

Školu několikrát navštívil i rodilý mluvčí z Velké Británie, který zpestřil výuku anglického 

jazyka u 4. a 5. třídy. Abychom posílili kladné vztahy mezi žáky, tak si 5. třída připravila 

program 5. třída čte pro předškoláky. Akce nebyla zaměřena jen na čtení, ale i logické myšlení, 

poznávání, reprodukci příběhů. 

Den Země oslavili žáci v Hukvaldském biskupském environmentálním resortu na Hukvaldech. 

Pro každou třídu byl připraven odlišný program. Krásné prostředí zrekonstruované budovy 

poskytlo zázemí i při nepřízni počasí. Akci podpořila obec Tichá a sdružení Tichánek, z. s. 

Pohyb žáků jsme podpořili Švihadlovým turnajem. 

Na konci měsíce dostali žáci a jejich rodiče zpětnou vazbu o průběhu vzdělávání 

prostřednictvím hodnocení za uplynulé čtvrtletí. Výsledky mohli konzultovat na třídních 

schůzkách. 

Květen 2022 

Na pracovní místo vedoucí školního stravování nastoupila p. Kundrátová, která převzala 

agendu po p. Štefkové. Uvolněné místo kuchařky obsadila p. Jarošová. Pro nové zaměstnance 

škola zajistila potřebná školení. Dále byla proškolena požární hlídka. 

V budově MŠ nadále pokračovaly stavební úpravy a kontrolní dny stavby. Práce probíhaly 

podle harmonogramu. Vybavení budoucí 3. třídy bylo objednáno a uloženo v půdní prostorech 

MŠ. V mateřské škole proběhl zápis, který již počítal s navýšením kapacity.  
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Začátkem měsíce postoupili mladí fotbalisté přes okresní kolo McDonald‘s Cup 2022 do 

krajského utkání v Ostravě. Vědomostní soutěže Lichnovský chytrolín se zúčastnili zástupci 3.-

5. třídy, kde porovnali vědomosti s okolními základními školami. Základní škola a mateřská 

škola Karla Svolinského, Kunčice p. O. uspořádala výtvarnou soutěž, do které jsme se aktivně 

zapojili a umístili se v několika kategoriích. Převzetí ceny proběhlo v slavnostním duchu 

a zúčastnilo se jej oddělení Cvrčků a vítězové ze ZŠ. 

Pátá třída reprezentovala recitací školu na Výročí osvobození obce Tichá. Zde si poslechli 

i proslovy zástupců obce. Pro tuto třídu zajistil metodik prevence přednášku pedagogicko-

psychologické poradny na téma Efekt přihlížejícího a jak jej zvládnout. Abychom navázali na 

předchozí ročník, využili jsme nabídku programu Drogerie DM Veselé zoubky, který byl 

určený pro žáky 1. třídy.  

ČŠI provedla monitorování výsledků vzdělávání žáků 5. ročníku na všech školách v České 

republice. Sledované oblasti byly český jazyk, matematika, kompetence k učení.  

Ve spolupráci s p. Mikeskou proběhl sběr papíru v areálu ZŠ. Zde mohli donést papír i rodiče 

dětí v MŠ.  

Školní družina se vydala do ZOO Ostrava a připravila týdenní prázdninovou družinu (Robinson 

Crusoe), o které informovala rodiče žáků. 

Český svaz včelařů a Svaz zahrádkářů v Tiché připravili pro veřejnost, žáky a děti školy 

výstavu. Na oplátku jsme vystoupili na jejich členské schůzi s hudebním programem. Děti 

a žáci školy zajistili vystoupení i na Kácení máje.  

Červen 2022 

Den dětí jsme pojali jako dopravní soutěž na hřišti, kterou zorganizovali žáci pátého ročníku 

pro další třídy. Restaurace Fojtství žákům darovala poukazy na zmrzlinu, což žáci velmi ocenili. 

3. června proběhl zápis do ZŠ a MŠ pro děti a žáky z Ukrajiny. K přijetí do 1. třídy podala 

přihlášku zákonná zástupkyně jednoho dítěte. 

MAP II uspořádal setkání výchovných poradců. Absolvovali jsme další školení DVPP podle 

potřeby pedagogů. Přehled DVPP je součástí výroční zprávy. 
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Pro žáky škola zajistila divadelní představení Ronja, dcera loupežníka. Unie rodičů žákům 

uhradila dopravu. Tím jsme navázali na dřívější návštěvy loutkového divadla. 

Myslivecké sdružení Hubert nás požádalo o výtvarné ztvárnění pohledu žáků na myslivost, 

myslivce, přírodu. Výtvory jsme předali zástupcům spolku. 

Atletického utkání se zúčastnili zástupci 4. a 5. třídy v ZŠ a MŠ Závišice na soutěži Závišický 

ovál. Pro velký úspěch jsme uspořádali korfbalový turnaj pro všechny žáky školy a turnaj se 

základními školami z Kozlovic a Kunčic p. O. Zájem žáků o tento sport stále narůstá. 

Prvňáčci byli slavnostně pasování na čtenáře. Akce se uskutečnila v obřadní síní OÚ Tichá. 

P. Korčeková nás pozvala do obecní výstavní síně, kde žáky provedla ukázkou na téma 

sběratelství. Žáci se zapsali do návštěvní knihy a obdrželi drobné dárky. 

Každá třída využila možnosti školního výletu. Žáci navštívili např. Rožnov p. R., Štramberk, 

Kopřivnici, Mošnov. 

Závěr školního roku patřil pobytu v přírodě, mysliveckému programu, promítání v kulturním 

domě a slavnostnímu rozloučení s pátou třídou. Žáci obdrželi vysvědčení a byli proškoleni 

o bezpečnosti během letních prázdnin. 

Obec Tichá zveřejnila dotazníkové šetření k aktualizaci dokumentu – Strategický plán obce 

Tichá – na období let 2023-2027, které bylo prováděno v květnu 2022. Z výsledků uvádí, že 

98 % respondentů, jež mohlo posoudit, je spokojeno s kvalitou vzdělávání a s vybavením 

a okolním zázemím mateřské a základní školy v Tiché. 

Červenec a srpen 2022 

Školní družina poskytla rodičům žáků nabídku prázdninové školní družiny na téma Robinson 

Crusoe v termínu 11.-15.7.2022.  

V červenci a srpnu čerpali zaměstnanci řádnou dovolenou. Přípravný týden zahájila ZŠ i MŠ 

25.8.2022. 

 

Škola je zapojena do projektu MŠMT na podporu zdraví Ovoce a zelenina do škol a Mléko do 

škol. Pro lepší rozvoj tělesné zdatnosti a obratnosti žáků jsme se opět zapojili do plnění disciplín 

projektu Olympijského víceboje.  
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou   
školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2021/2022 byla provedena inspekční činnost ČŠI v termínu 11.1.2022-

14.1.2022 a 1.3.2022. Z inspekce byl vytvořen Protokol o kontrole a Inspekční zpráva. Ředitel 

školy s těmito dokumenty seznámil zaměstnance školy a školskou radu. Ředitel školy přijal 

opatření k prevenci nedostatků zjištěných při inspekční činnosti. S opatřeními seznámil 

zaměstnance školy a školskou radu. 

Další zjišťování prováděla ČŠI v průběhu roku pomocí rozhraní INSPIS – zjišťování úrovně 

žáků 5. třídy, podmínek pro pohybové aktivity žáků. 

 

11. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Dne 27. 6. 2022 byla provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření s majetkem a finančními 

prostředky obce Tichá přidělenými ZŠ a MŠ Tichá, p. o. Nebyly zjištěny nedostatky a porušení 

právních předpisů. Kontrolu provedli Ing. Zdeněk Slačík a p. Ivana Havlová. 

 

Rozbor hospodaření školy za rok 2021 stav k 31. 12. 2021 

 

stav k 31. 12. 2021     

 počet žáků ZŠ  88   

 počet žáků ŠD  59   

 počet dětí MŠ  52   

 počet strávníků ŠJ  155   

        

přepočtený počet zaměstnanců celkem 20,2393   

 z toho: ZŠ  7,5000   

   ŠD  2,0393   

   MŠ  6,7000   

   ŠJ  4,0000   

        

dlouhodobý majetek     

 DHM    544 693,00 Kč  

 DDHM    4 060 666,69 Kč  

 DDNM    72 012,00 Kč  

        

A příjmy - dotace ze SR   12 019 010,00 Kč  

        

A výdaje ze SR     

 1. prostředky na platy celkem  8 532 070,00 Kč  
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 2. OON   89 078,00 Kč  

 3. odvody ZP, soc. poj., FKSP  3 056 981,96 Kč  

 4. náhrady mzdy za nemocenskou  57 935,00 Kč  

 5. učebnice a školní potřeby  24 351,41 Kč  

 6. učební pomůcky   191 526,30 Kč  

 7. plavecký výcvik   8 811,00 Kč  

 9. cestovné a stravné   0,00 Kč  

 10. zákonné pojištění   35 165,82 Kč  

 11. vzdělávání   9 480,00 Kč  

 12. OOPP   13 610,51 Kč  

 výdaje ze SR celkem   12 019 010,00 Kč  

        

A 1 Projekt OP VVV - šablony II    

        

 příjmy dotace ze SR   363 340,37 Kč  

        

 výdaje    363 340,37 Kč  

 z toho:  učební pomůcky, učebnice  0,00 Kč  

   vzdělávání, cestovné  228 267,00 Kč  

   mzdové náklady a pojištění  126 555,37 Kč  

   ostatní (projektové dny, administrace projektu) 8 518,00 Kč  

        

A 2 Projekt OP VVV - šablony III    

        

 příjmy dotace ze SR   25 763,00 Kč  

        

 výdaje    25 763,00 Kč  

 z toho:  ostatní (administrace projektu)  25 763,00 Kč  

        

        

A 3 Distribuce antigenních testů a ochranných pomůcek   

        

 příjmy    77 216,94 Kč  

        

 výdaje    77 216,94 Kč  

        

        

B přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele  1 360 000,00 Kč  

        

 čerpání z rezervního fondu  202,17 Kč  

        

B neinvestiční výdaje   1 351 120,25 Kč  

        

C příjmy z ostatních zdrojů   4 527,24 Kč  

 z toho:  úroky a ostatní výnosy  179,24 Kč  

   dary   4 348,00 Kč  
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C výdaje z ostatních zdrojů   4 348,00 Kč  

        

D ostatní příjmy   649 016,05 Kč  

 z toho:  stravné   546 186,05 Kč  

   školné MŠ a ŠD   101 890,00 Kč  

   žáci (sběr)   940,00 Kč  

        

D výdaje z ostatních příjmů   649 016,05 Kč  

 z toho:  potraviny   544 635,05 Kč  

   drobný majetek do 3 000,-  11 198,00 Kč  

   majetek nad 3 000,-   28 550,00 Kč  

   učební pomůcky   18 236,70 Kč  

   školní pomůcky, knihy  28 052,58 Kč  

   režij. materiál, kanc.potřeby, drobné služby, exkurze 17 403,72 Kč  

   aktivity žáků (sběr)                    940,00 Kč  

        

        

Příjmy celkem   
Výdaje 
celkem 

   

          

A   12 019 010,00 Kč  A 12 019 010,00 Kč  

          

A 1   363 340,37 Kč  A 1 363 340,37 Kč  

          

A 2   25 763,00 Kč  A 2 25 763,00 Kč  

          

A 3   77 216,94 Kč  A 3 77 216,94 Kč  

          

B   1 360 202,17 Kč  B 1 351 120,25 Kč  

          

C   4 527,24 Kč  C 4 348,00 Kč  

          

D   649 016,05 Kč  D 649 016,05 Kč  

               

          

    14 499 075,77 Kč   14 489 814,61 Kč  

          

Hospodářský výsledek     9 261,16 Kč  

        

Čerpání investičních prostředků za rok 2020    
        
 I.  Investice hrazené SR   0,00 Kč  

 II. Investice hrazené zřizovatelem  0,00 Kč  

 III. Investice hrazené z investičního fondu organizace 40 004,00 Kč  

  (krouhač zeleniny a sýrů včetně kotoučů pro ŠJ)   

               
        

Investiční prostředky celkem I. - III.  40 004,00 Kč  
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Čerpání prostředků na provoz    

        

1.  Příspěvek od zřizovatele celkem 1 360 000,00 Kč   

                

     
dotace 

čerpání (včetně rezervního fondu) 
% 

      provoz dohody celkem 

ZŠ    751 400,00 563 732,86 62 850,00 626 582,86 83,4 

ŠD    89 600,00 161 897,36   161 897,36 180,7 

MŠ    296 200,00 314 588,45 16 653,00 331 241,45 111,8 

ŠJ    222 800,00 235 746,58   235 746,58 105,8 

celkem   1 360 000,00 1 275 965,25 79 503,00 1 355 468,25 99,7 

        

Prostředky z rezervního fondu ve výši 202,17 Kč byly použity na nákup zásobníku na nápoje. 

        

        

2.  Vlastní prostředky     

               

        příjem čerpání %  

Mateřská škola 66 075,00 66 075,00 100  

Školní družina 35 815,00 35 815,00 100  

Školní jídelna 546 186,05 546 186,05 100  

celkem     648 076,05 648 076,05 100  

        

Náklady - vlastní prostředky     

               

        skutečnost rozpočet %  

učební pomůcky 18 236,70 37 000,00 49,3  

školní pomůcky, materiál 28 052,58 34 000,00 82,5  

majetek    39 748,00 34 000,00 116,9  

ostatní    17 403,72 17 000,00 102,4  

potraviny   544 635,05 600 000,00 90,8  

NÁKLADY   648 076,05 722 000,00 89,8  
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12. Závěr 
 

Školní rok 2021/2022 poskytl žákům a dětem možnost rozvoje odpovídající požadavkům 

stanovených v závazných dokumentech MŠMT. Pedagogický proces byl kontrolován inspekční 

činností ČŠI. Závažným narušením školního roku byly karantény žáků a zaměstnanců 

způsobené onemocněním COVID-19. Novou zkušeností integrace žáků přicházejících 

z Ukrajiny. I přes výše zmíněné omezení se podařilo pro žáky zajistit řadu akcí a projektových 

dnů, plaveckou a lyžařskou výuku, účast na soutěžích, nabídnout kroužky zjišťované školou 

a doučování pro žáky. 

 

Přílohou této výroční zprávy jsou fotografie pořízené během školního roku 2021/2022. 

 

V Tiché 3. 10. 2022 

 

 

 

 

zpracoval Ing. Petr Černošek, 

ředitel školy 
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Fotodokumentace 

 

                                           
Obrázek 3 a 4: Závod o nejrychlejšího běžce 

 

               
Obrázek 5: Výstava zahrádkářů               Obrázek 6: Týden vědy 

 

   
Obrázek 7: Program Strom života   Obrázek 8: Recitační soutěž    Obrázek 9: Pěvecká soutěž 
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Obrázek 10: Den válečných veteránů           Obrázek 11: McDonald's Cup 

 

       
Obrázek 12: Kroužek korfbalu           Obrázek 13: Švihadlový turnaj 

 

                     
Obrázek 14: Kroužek origami           Obrázek 15: Plavecká výuka 
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   Obrázek 16: Návštěva výstavní síně v Tiché          Obrázek 17: Program Veselé zoubky 

 

         
Obrázek 18: Program Velikonoce v muzeu             Obrázek 19: Den Země v ekocentru Hubert 

 

                   
    Obrázek 20: Pasování prvňáčků na čtenáře              Obrázek 21: Mikulášská nadílka 
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             Obrázek 22: Čtení páťáků budoucím prvňáčkům 

 
     Obrázek 23: Školní výlet 1. a 2. třídy 

 
Obrázek 24: Rozloučení s žáky 5. třídy
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2021/2022 
 

Pedagogický pracovník:  Mgr. Ivana Bednářová 

 

Č. Název vzdělávací akce  Akreditace MŠMT Instituce 

poskytující 

DVPP 

Místo konání  Datum 

zahájení  

Datum 

ukončení  

Rozsah 

1. Grafomotorika a vše, co k ní patří MSMT-16278/2019-1-

569 

KVIC Nový 

Jičín 

Nový Jičín 22. 11. 

2021 

23. 11. 

2021 

16 h 

2. Neklidné dítě a jeho projevy 

doma i ve škole 

MŠMT – 25986/2017 KVIC Ostrava webinář 10. 12. 10. 12. 3 h 

3. Nestihám a mám toho moc? MSMT -15502/2019-1-

604 

Mgr. Ondřej 

Hubáček 

ZŠ Tichá 10. 12. 10. 12. 3 h 

4. Jak provádět změny MSMT-15502/2019-1-

604 

Mgr. Ondřej 

Hubáček 

ZŠ Tichá 20. 12. 20. 12. 3 h 

5. Příprava občanů k obraně státu 

pro učitele 

MSMT-35302/2014 Kpt. Mgr. 

Martin 

Ogořalek 

Krajské 

vojenské 

velitelství 

Ostrava 

9. 3. 2022 9. 3. 2022 4 h 

6. Talent a jeho základní atributy MŠMT 14031/2021-4-

597 

Tvořivá škola, 

z. s. 

webinář 12. 4. 2022 12. 4. 2022 4 

7. Násobilka a dělení v oboru 

násobilek 

MŠMT 21868/2020-2-

633 

Tvořivá škola, 

z. s. 

webinář 25. 4. 2022 25. 4. 2022 4 

 

Pedagogický pracovník:  Mgr. Dita Bezručová 

 

Č. Název vzdělávací akce  Akreditace MŠMT Instituce 

poskytující DVPP 

Místo konání  Datum 

zahájení  

Datum 

ukončení  

Rozsah 

1. První pomoc u dětí  K.Cermanová s 

MuDr. J. Vaňkem 

ZŠ Tichá  26.8.2021   26.8.2021   5 h 
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2. Nestíhám a mám toho moc? Jak 

si uvolnit hlavu. 

MSMT-15502/2019-1-

604 

MSMT-

12857/2018 

ZŠ Tichá 10.12.2021 10.12.2021 8 h 

3. Jak provádět změny MSMT-15502/2019-1-

604 

MSMT-

12857/2018 

ZŠ Tichá 20.12.2021 20.12.2021 8h 

4. Dysgrafie – specifická vývojová 

porucha učení 

 MAP on-line 24.2.2022 24.2.2022 4h 

5. Moderní literatura ve vzdělávání 

dětí MŠ a 1.tř. (webinář) 

MSMT-7569/2021-6-273 KVIC on-line 30.3.2022 30.3.2022 4h 

6. Prvouka tvořivě ve 2.roč. MSMT-32839/2018-1 Tvořivá škola On-line 10.5.2022 10.5.2022 4h 

 

Pedagogický pracovník:  Ing. Petr Černošek 

 

Č. Název vzdělávací akce  Akreditace MŠMT Instituce 

poskytující 

DVPP 

Místo konání  Datum 

zahájení  

Datum 

ukončení  

Rozsah 

1. Studium pro ředitele škol a 

školských zařízení 

MŠMT – 32730/2020-

4-862 

Vzdělávací 

centrum Hello 

s.r.o. 

Ostrava 12. 7. 2021 25. 9. 2021 116 h 

2. První pomoc u dětí  K.Cermanová s 

MuDr. J. 

Vaňkem 

Tichá  26.8.2021   26.8.2021   5 h 

3. Novinky v legislativě pro oblast 

školství 

MŠMT: 39924/2019-1 Mgr. Blanka 

Kozáková 

webinář 23. 9. 2021 23. 9. 2021 1 h 

4. Jak se žije malotřídkám 2021 

(konference) 

 Wolters Kluwer Praha 5. 10. 2021 5. 10. 2021 6 h 

5. Úžasné fyzikální pokusy pro MŠ 

a 1. stupeň 

MŠMT: 14209/2021-2-

490 

Divadlo Fyziky 

ÚDiF 

Frenštát p. R. 18.10.2021 18.10.2021 4 h 

6. Aktuální právní problémy ve 

školství, právní poradna pro 

 MAP II Frenštát 

p. R. 

Frenštát p. R. 2.12.2021 2.12.2021 3 h 
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vedoucí pracovníky škol a 

školských zařízení 

7. Společně plánujeme rozvoj školy 

– Akční kroky 

MŠMT: 15502/2019-1-

604 

Mgr. Ondřej 

Hubáček 

Ostravice 7.12.2021 7.12.2021 8 h 

8. Tvoříme lepší tým při hledání 

nových strategií 

MŠMT: 15502/2019-1-

604 

Mgr. Ondřej 

Hubáček 

Ostravice 7.12.2021 8.12.2021 8 h 

9. Nestíhám a mám toho moc? Jak 

si uvolnit hlavu 

MŠMT: 15502/2019-1-

604 

Mgr. Ondřej 

Hubáček 

Tichá 10.12.2021 10.12.2021 8 h 

10. Jak provádět změny MŠMT: 15502/2019-1-

604 

Mgr. Ondřej 

Hubáček 

Tichá 20.12.2021 20.12.2021 8 h 

11. PHmaxy a finanční výkazníctví 

ve školách 

 Seminaria, s.r.o. webinář 16.2.2022 16.2.2022 4 h 

12. ČŠI – Podpora autoevaluace 

základní školy s využitím 

systému InspIS ŠVP 

 ČŠI - Mgr. 

Ludmila 

Dobalová 

webinář 18.2.2022 18.2.2022 6 h 

13. Konference Inovace ve výuce  Microsoft konference 14.3.2022 14.3.2022 5 h 

14. Financování nepedagogické 

práce 

 Ing. Petra 

Schwarzová 

webinář 11.4.2022 11.4.2022 2 h 

15. Principy rozpisu rozpočtu 

přímých výdajů na rok 2022 

 KÚ 

Moravskoslezský 

kraj 

webinář 3.5.2022 3.5.2022 2 h 

16. Očekávaná novela nařízení vlády 

č. 75/2005 Sb. 

MSMT: 21019/2020-2-

530 

KVIC Puškinová 

Monika, PhDr. 

Mgr., Ph.D. 

webinář 20.5.2022 20.5.2022 4 h 

17. Pracovní doba ve školách – 

rozvrhování a evidence 

 Seminaria, s.r.o. webinář 26.5.2022 26.5.2022 4 h 

18. Šablony OPJAK pro MŠ a ZŠ  KVIC Apriasová 

Marie, Mgr.; 

Kozáková 

Blanka, Mgr. 

webinář 27.5.2022 27.5.2022 3 h 
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19. Inspirativní den v ZŠ 

Ludgeřovice 

 MAP II ORP 

Frenštát p. R. 

Ludgeřovice 7.6.2022 7.6.2022 6 h 

20. Finanční řízení aktuálně  KVIC Ing. Petra 

Schwarzová 

webinář 9.6.2022 9.6.2022 3 h 

 

Pedagogický pracovník:  Mgr. Veronika Ermisová 

 

Č. Název vzdělávací akce  Akreditace MŠMT Instituce 

poskytující 

DVPP 

Místo konání  Datum 

zahájení  

Datum 

ukončení  

Rozsah 

1. Pět jazyků lásky  PhDr. 

Stanislava 

Podžorná 

Frenštát pod 

Radhoštěm 

8.11.2021 8.11.2021 3 h 

2. Stres a relaxace v každodenním 

životě 

 PhDr. 

Stanislava 

Podžorná 

Frenštát pod 

Radhoštěm  

27.4.2022 27.4.2022 3 h 

3. Máma, táta, babi, děda-jak spolu 

komunikovat? 

 Mgr. Jiří Halda Veřovice 23.5.2022 23.5.2022 2 h 

 

Pedagogický pracovník:  Kateřina Kociánová  

 

Č. Název vzdělávací akce  Akreditace MŠMT Instituce 

poskytující 

DVPP 

Místo konání  Datum 

zahájení  

Datum 

ukončení  

Rozsah 

1.  První pomoc u dětí  Kamila 

Cermanová  

Tichá 26.8. 2021 26.8. 2021 8h 

2. Pět jazyků lásky MAP platforma 

Vychovatelek ŠD 

PhDr. 

Stanislava 

Podžorná 

Frenštát pod 

Radhoštěm 

8.11. 2021 8.11. 2021 4h 
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3. Nestíhám a mám toho moc? MŠMT – 15502/2019-

1-604 

Mgr. Ondřej 

Hubáček 

Tichá 10.12.2021 10.12.2021 8h 

4. Jak provádět změny MŠMT- 15502/2019-1-

604 

Mgr. Ondřej 

Hubáček 

Tichá 20.12. 2021 20.12. 2021 8h 

5.    Canva - první část MAP II  Frenštát pod 

Radhoštěm 

3.3. 2022 3.3. 2022 4h 

6. Canva – druhá část MAP II  Frenštát pod 

Radhoštěm 

24.3. 2022 24.3. 2022 4h 

7.  Stres a relaxace v každodenním 

životě 

MAP II PhDr. 

Stanislava 

Podžorná 

Frenštát pod 

Radhoštěm 

27.4. 2022 27.4.2022 8h 

 

Pedagogický pracovník:  Veronika Pitrová  

 

Č. Název vzdělávací akce  Akreditace MŠMT Instituce 

poskytující 

DVPP 

Místo konání  Datum 

zahájení  

Datum 

ukončení  

Rozsah 

1. První pomoc u dětí  Školíme první 

pomoc.cz 

Kamila 

Cermanová  

Tichá 26. 8. 2021 26. 8. 2021 8 h  

2. 5 jazyků lásky MAP – platforma 

vychovatelek ŠD 

PhDr. 

Stanislava 

Podžorná  

Frenštát pod 

Radhoštěm 

8. 11. 2021 8. 11. 2021 3 h 

3. Nestíhám a mám toho moc? Jak 

si uvolnit hlavu 

MSMT- 12857/2018 Mgr. Ondřej 

Hubáček 

Tichá  10. 12. 2021 10. 12. 2021 8 h 

4. Jak provádět změny  

 

MSMT- 12857/2018 Mgr. Ondřej 

Hubáček 

Tichá 20. 12. 2021 20. 12. 2021 8 h 

5.  Canva – základy s grafickým on-

line editorem 1.část 

MAP II.  Frenštát pod  

Radhoštěm   

3. 3. 2022 3. 3. 2022 4 h 

6.  Canva – základy s grafickým  on-

line editorem  

MAP II.  Frenštát pod 

Radhoštěm  

24. 3. 2022 24. 3. 2022 4 h 
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7.  Stres a relaxace v každodením 

životě 

 PhDr. 

Stanislava 

Podžorná 

Frenštát pod 

Radhoštěm  

27. 4. 2022 27. 3. 2022 8 h 

8.  Máma, táta, babi, děda – jak 

spolu komunikovat?  

 Mgr. Jiří Halda Veřovice 23. 5. 2022 23. 5. 2022 2 h 

 

Pedagogický pracovník:  Mgr. Darina Timková 

 

Č. Název vzdělávací akce  Akreditace MŠMT Instituce 

poskytující 

DVPP 

Místo konání  Datum 

zahájení  

Datum 

ukončení  

Rozsah 

1. Nestíhám a mám toho moc? 

Jak si uvolnit hlavu. 

MSMT - 12857/2018 Mgr. Ondřej 

Hubáček se  

Tichá 282 10. 12. 

2021 

10. 12. 

2021 

8 h 

2. Jak provádět změny. MŠMT - 12857/2018 Mgr. Ondřej 

Hubáček se  

Tichá 282 20. 12. 

2021 

20. 12. 

2021 

8 h 

3. Projektové vyučování na 1. 

stupni ZŠ 

MSMT – 4484/2020-1, k provádění 

vzdělávacích programů. 

V Lavici s. r. 

o. 

 

Online 

webinář 

16. 2. 2022 16. 2. 2022 70 min. 

4. Dysgrafie – specifická 

vývojová porucha učení 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010667 Frenštát p. 

Radhoštěm 

Online 

webinář 

24. 2. 2022 24. 2. 2022 4 h 

5. Hodnocení žáků cizinců  NPI  Online 

webinář 

19. 5. 2022 19. 5. 2022 2 h 

6. Diferenciace výuky v 

matematice 

Místní akční plán ORP Frenštát pod 

Radhoštěm II  

Městský úřad 

Frenštát pod 

Radhoštěm 

Frenštát pod 

Radhoštěm 

23. 5. 2022 23. 5. 2022 3 h 
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Pedagogický pracovník:  Mgr. Marcela Valchařová 

 

Č. Název vzdělávací akce  Akreditace MŠMT Instituce 

poskytující 

DVPP 

Místo konání  Datum 

zahájení  

Datum 

ukončení  

Rozsah 

 1. IVP a zacházení s ním  MAP ORP 

Frenštát p.R. 

Frenštát p.R. 26. 8. 2021 26. 8. 2021 2 h 

 2. Jak nejlépe porozumět dítěti s 

SPU 

 MAP ORP 

Frenštát p.R. 

Frenštát p.R. 22. 9. 2021 22. 9. 2021 4 h 

 3. Vyjmenovaná slova, slovní druhy MŠMT č.j. 

25705/2018-2-821 

Tvořivá 

škola,z.s. 

Ostrava 

ZŠ 30.dubna  

21.10.2021 21.10.2021 4 h 

 4. Geometrie činnostně v 1. – 3. 

ročníku 

MŠMT č.j. 

783/2018-1-169 

Tvořivá 

škola,z.s. 

Ostrava 

ZŠ 30.dubna 

 4. 11. 2021  4. 11. 2021 4 h 

 5. Matematika činnostně ve 3. 

ročníku 

MŠMT č.j. 

21868/2020-2-633 

Tvořivá 

škola,z.s. 

Ostrava 

ZŠ 30.dubna 

 6. 11. 2021  6. 11. 2021 8 h 

 6. Nestíhám a mám toho moc? MŠMT č.j. 

15502/2019-1-604 

Mgr. Ondřej 

Hubáček 

ZŠ Tichá 10.12. 2021 10.12.2021 3 h 

 7. Jak provádět změny MŠMT č.j. 

15502/2019-1-604 

Mgr. Ondřej 

Hubáček 

ZŠ Tichá 20.12.2021 20.12.2021 3 h 

 8. Tvořivé aktivity a hry ve výuce 

AJ na 1. stupni ZŠ 

MŠMT č.j. 

27942/2021-5-948 

Tvořivá 

škola,z.s. 

Ostrava 

ZŠ 30.dubna 

15. 2.2022 15. 2.2022 4. h 

 9. Vlastivěda činnostně ve 4. 

ročníku 

MŠMT č.j. 

111/2021-4-155 

Tvořivá 

škola,z.s. 

Ostrava 

ZŠ 30.dubna 

22. 2.2022 15. 3. 2022 8 h 

10. Dysgrafie – specifická porucha 

učení 

 MAP ORP 

Frenštát p.R. 

On-line 24.2. 2022 24.2. 2022 4 h 

11. Rozšiřování číselného oboru ve 4. 

a 5. ročníku  

MŠMT č.j. 

21868/2020-2-633 

Tvořivá 

škola,z.s. 

Ostrava 

ZŠ 30.dubna 

 5. 4. 2022 5. 4. 2022 4 h 

12.  Práce s didaktickými a 

diagnostickými 

pomůckami, pomůckami pro 

kognitivní trénink 

 MAP ORP 

Frenštát p.R. 

Frenštát p.R. 1.6. 2022 1.6. 2022 2 h 
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Pedagogický pracovník:  Mgr. Marcela Žingorová 

 

Č. Název vzdělávací akce  Akreditace MŠMT Instituce 

poskytující DVPP 

Místo 

konání  

Datum 

zahájení  

Datum 

ukončení  

Rozsah 

1. IVP a zacházení s ním  Projekt MAP 

Frenštát p.R. 

Frenštát 

p.R. 

26. 8. 2021 26.8.2021 2 h 

2. První pomoc u dětí  K.Cermanová 

s MUDr. J. Vaňkem 

Tichá 26. 8. 2021 26. 8. 2021 5 h 

3. Robotika – první kroky MŠMT,č.j.:21304/2020-3-477 Eduteam, Praha Frenštát 

p.R. 

8.9.2021 8.9.2021 4 h 

4. Nestíhám a mám toho 

moc? Jak si uvolnit 

hlavu. 

MŠMT,č.j.:12857/2018 Mgr. Ondřej 

Hubáček 

Tichá 10.12.2021 10.12.2021 8 h 

5. Jak provádět změny MŠMT,č.j.:12857/2018 Mgr. Ondřej 

Hubáček 

Tichá 20.12.2021 20.12.2021 8 h 

6. Setkání PS pro cizí 

jazyky  

MAP MAP Frenštát p.R.   Frenštát 

p.R.  

13.10.2021 13.10.2021 3 h 

7. Setkání PS pro cizí 

jazyky  

MAP MAP Frenštát p.R.  Frenštát 

p.R.  

16.12.2021  16.12.2021  2 h 

8.  Jak pomoci (nejen 

školákovi ) pohnut s 

angličtinou 

Scilearn English Ing.M.Tilton, MBA webinář 12.1.2022 12.1.2022 2 h 

9. Práce s kartami – 

emoce, komunikace, 

sociální dovednosti, 

zpětná vazba 

MŠMT-44511/2015-1 Mgr.Monika 

Čuhelová 

webinář 9.2.2022 9.2.2022 1 h 

10. O řeči předškoláka aneb 

mluví naše dítě správně 

MAP Frenštát p.R. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010667 

Mgr.Milena 

Dvořáková 

webinář 17.2.2022 17.2.2022 1 h 

11. Rytmická a pohybová 

výchova do 10 let 

MŠMT-44511/2015-1 Mgr.Dita Veselá webinář 5.4.2022 5.4.2022 2 h 
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12. Setkání PS pro cizí 

jazyky  

MAP MAP Frenštát p.R.  Frenštát 

p.R.  

27.4.2022 27.4.2022 2 h 

13. Hodnocení žáků-

cizinců, kteří nastoupili 

v průběhu školního 

roku 2021/22 do škol 

v souvislosti s migrací 

do České republiky. 

NPI ČR , MŠMT Mgr. Svatopluk 

Pohořelý, vedoucí 

oddělení základního 

vzdělávání, MŠMT 

webinář 19.5.2022 19.5.2022 2 h 
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