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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Základní škola a Mateřská škola Smilovice, okres Frýdek – Místek, přísp.org. 

 

Adresa: Smilovice čp. 164 

  739 55 Smilovice 

Kontakty:  tel. 591 143 352 

  e-mail: zssmilovice@centrum.cz 

  www.zssmilovice.cz 

 

Součásti organizace: 

 

- MŠ Smilovice, Smilovice čp. 151 

s odloučeným pracovištěm MŠ Řeka, Řeka čp. 80 

- školní jídelna v ZŠ Smilovice čp. 164 

s výdejnou v MŠ Smilovice 

a výdejnou v MŠ Řeka 

- školní družina 

 

Zřizovatel: Obec Smilovice 

  Smilovice čp. 13 

  739 55 Smilovice 

 

ředitelka: Mgr. Jana Dybová 

zástupce ředitele pro MŠ: Zlatuše Trpišovská 

 

Kapacita: 

 

ZŠ…………………… 95 žáků  

MŠ…………………..  71 dětí 

ŠD…………………...  60 žáků 

ŠJ…………………… 151 jídel 

 

 

 

Školská rada: 

 

Školská rada je šestičlenná (2 zástupci rodičů, 2 pedagogové ZŠ a MŠ, 2 zástupci za zřizovatele 

Obec Smilovice, z toho 1 pověřen za Obec Řeka). Členové školské rady se scházejí minimálně 

2x ročně.  

Školská rada pracovala ve složení – Mgr. J. Klimková, Bc. Waschut Pavlína, Kotasová Pavlína, 

Paluch Robert, Ing. Zuczková, Mgr. Wlosok. Schůze školské rady proběhla – 13. 10. 2021 a 

29. 3. 2022. 
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2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

A) Charakteristika školy 

 

Základní škola je neúplná, čtyřtřídní s pěti postupnými ročníky 1. stupně ZŠ. Kapacita 

školy je 95 žáků. Spojení ročníků je každoročně určováno počtem dětí v jednotlivých ročnících 

tak, aby třídy měly přibližně stejnou naplněnost. Snažíme se zachovávat samostatný 1. ročník, 

pro lepší přechod dětí z předškolního zařízení na žákovské povinnosti. V letošním školním roce 

byl spojen 2. a 4. ročník. Samostatný byl 1., 3. a 5. ročník. Vzdělávání probíhá ve čtyřech 

kmenových třídách, odborné učebně pro výtvarnou výchovu, hudebně, počítačové a jazykové 

učebně a tělocvičně. K převlékání žáků při vstupu do školy slouží dívčí a chlapecká šatna, v 

přístavbě školy dvě šatny a sociálních zařízení (WC, sprchy, umývárny). Škola je bezbariérová. 

 Do školy dojíždějí žáci z obce Řeka a z obce Guty a Komorná Lhotka. Vyučování v ZŠ 

Smilovice začíná v 7,50 hod. Ranní provoz školní družiny začíná od 6.30 hod. Odpolední 

provoz družiny je od 11,30 hod. Její provoz končí v 16,00 hod. Kapacita školní družiny je 60 

dětí. Školní družina má dvě oddělení, která se od 15,00 hod. spojují do jednoho. Družina má 

samostatnou místnost, kterou využívá ranní družina a odpoledne I. oddělení školní družiny a od 

15 hod. spojené obě oddělení družiny. Rovněž využívá kmenovou třídu pro 2. oddělení školní 

družiny. 

 Školní jídelna má kapacitu 151 jídel denně. Kuchyň vaří pro ZŠ, MŠ, odloučené pracoviště 

v Řece, kam se jídlo dováží. Ve vedlejší hospodářské činnosti kuchyň vaří pro cizí strávníky.  

  

B) Přehled oborů vzdělávání 

 

Ve šk. roce 2021/2022 bylo vzděláváno na 1. stupni ZŠ celkem 59 žáků.  

 

Ročníky byly spojeny ve třídách takto: 

 

Třída ročník celkem žáků chlapců dívek 

I. 1. 15 7 8 

II. 2. 9 3 6 

4. 6 3 3 

III. 3. 13 4 9 

IV. 5. 16  7 9 

 

Vzdělávací program školy 

 

Ve školním roce 2021/2022 se 1. až 5. ročník se vzdělával podle ŠVP pro ZV Základní 

a Mateřské školy Smilovice. Ve výuce byly využívány prvky z programu Tvořivá škola, 

matematika podle Hejného.  

V prvním ročníku byla přidána disponibilní hodina pro výuku tělesné výchovy. V druhém 

a třetím ročníku posílena 1 disponibilní hodinou výuka výtvarné výchovy. Ve druhém až pátém 

ročníku posílena po 1 disponibilní hodině výuka matematiky a jazyka českého. Ve čtvrtém a 

pátém ročníku byla disponibilními hodinami posílena výuka vlastivědy. Celková týdenní dotace 

hodin v 1. ročníku byla 21 hodin, ve 2. ročníku byla 22 hodin, ve 3. ročníku byla 24 hodin, ve 

4. ročníku byla 25 hodin, v 5. ročníku byla 26 hodin.  

Z důvodu karantény žáků s onemocněním COVID 19 byly na týden distančně vzděláváni žáci 

2. a 4. roč. a žáci 5. ročníku. Distanční vzdělávání probíhalo v prostředí google učebny. 
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Na začátku školního roku byla zahájena činnost těchto zájmových kroužků: 

 

Nabídka zájmových kroužků: 

Hra na flétnu         3 žáci 

Sportovní kroužek (2 skupiny)    25 žáků 

Výtvarný kroužek (2 skupiny)    19 žáků 

Počítačový kroužek       8 žáků 

Čtenářský kroužek (2 skupiny - projekt Šablony II)  35 žáků 

 

Externisty veden: 

Kroužek angličtiny pro 1. a 2.r. (2 skupiny)   17 žáků 

Evangelické náboženství     4 žáci 

Katolické náboženství     2 žáci 

Šachový kroužek      11 žáků 

Taneční kroužek      18 žáků 

 

Vzdělávání žáků v kroužku angličtiny vedla lektorka jazykové školy Pygmalion. Vzdělávání 

v kroužku evangelické náboženství vedla kaplanka pověřená církví SCEAV. Vzdělávání 

v kroužku katolické náboženství vedl kněz římskokatolické církve. Šachový kroužek vedl 

předseda šachového klubu v Třinci. Taneční kroužek byl organizován tanečním klubem Happy 

Dance.  

 

C) Personální zabezpečení činnosti školy 

 

   Funkce   fyz.os.  přepočtený počet 

Pedagogové:  učitel/ka ZŠ   5  5,0 

   asistent pedagoga 1  0,6389 

    

Nepedagogové: školnice  1  1,0 

   uklízečka  1  0,250 

   fakturantka  1  0,1875 

kuchařka  5  3,125  

externí (DOPP) 1  (účetní) 

 

Aprobovanost učitelů je 80%. Úvazek 1,0 vykonává učitelka, která si dodělává aprobaci pro 

1. st. ZŠ na VŠ. 

  

 

D) Zápis k povinné školní docházce 

 

Zápis k povinné školní docházce se uskutečnil 6.4.2022.  

Přijato do 1. roč. – 10 žáků (7 chlapců, 3 děvčat).  

 

 

E) Výsledky vzdělávání žáků 

 

Výsledky vzdělávání:  

Na konci 2. pololetí:  prospělo s vyznamenáním – 54 

   prospělo – 5 

   neprospělo – 0 
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Přijímací zkoušky na osmileté gymnázium absolvovaly 3 žákyně. Přijata byla 1 žákyně (na 

Gymnázium v Třinci). Na spádovou školu MZŠ a MŠ Hnojník do 2. stupně nastoupí – 13 žáků. 

Přestup do 2. stupně na 4.ZŠ Třinec - 2 žáci. Od 1. 9. 2022 přestup 3 žáků 5. ročníku do MZŠ 

a MŠ Hnojník a 1 žákyně na 6.ZŠ Třinec do 5. ročníku. 

 

Zameškané hodiny         

 Počet Ø na žáka neomluveno 

1. pololetí 3 405 57,71 0 

2. pololetí 3 846 65,19 0 

celkem 7 251 122,90 0 

 

 

Výchovná a kázeňská opatření: 

   Pochvala tř. učitele – 72 

   Pochvala ředitele školy - 1  

   Napomenutí tř. učitele – 2 

   Třídní důtka - 4 

Důtka ředitele školy - 1 

Snížená známka z chování – 0 

 

Funkci výchovného poradce vykonávala Szturcová Karina DiS. Náplň práce výchovného 

poradce je obsažen v plánu VP pro školní rok 2021/2022. Školního metodika prevence 

rizikového chování vykonávala učitelka se specializačním vzděláním pro metodiky prevence – 

Mgr. Jana Klimková. Prevence na škole probíhala podle minimálního preventivního programu 

pro školní rok 2021/22. 

Během šk. roku byla poskytována „Speciálně pedagogická péče“ v rozsahu 1-2 hod. týdně 

4 integrovaným žákům se SPU. U některých žáků proběhlo během roku kontrolní vyšetření 

v PPP. Jedné žákyni byl poradenským zařízením přiznán asistent pedagoga z důvodu výuky ve 

spojených ročnících. Vzdělávání žáků proběhlo individuální integrací do běžné třídy s výukou 

u některých podle IVP. Byly vypracovány plány pedag. podpory (PLPP) a čtvrtletně 

vyhodnocovány u žáků se vzdělávacími problémy. U tří žáků byla do PPP zaslána žádost 

k vyšetření. U dvou přiznány podpůrná opatření 1.st. U jedné žákyně přiznány podpůrná 

opatřen 2.st. S poradnou stále v řešení: žákyně 1.ročníku a 2 žákyně přijaté do 1. ročníku. 

 

F) Prevence rizikového chování  

 

Prevence je prováděna na základě vypracovaného Minimálního preventivního 

programu. S firmou HOPE4KIDS proběhly Etické dílny pro jednotlivé ročníky s těmito tématy: 

Jak se chránit v nebezpečných situacích, Buďme kamarádi, Jak se stát dobrým kamarádem, Jak 

správně využít IT a média. 

K posilování vzájemných přátelských vztahů mezi žáky různých ročníků a žáků 

z okolních škol vedou akce v rámci Mikroregionu, které kromě Festivalu kreslení proběhly 

podle plánu. 

Pokud se vyskytly problémy ve třídách (vztahy mezi spolužáky), byly řešeny v rámci 

komunitních kruhů s třídními učiteli. Se zákonnými zástupci byl řešen pouze případ vandalismu 

(pokreslení autobusové zastávky) žáků 5.ročníku. Tito byli kázeňsky potrestáni. Individuálně 

s žákem 4. ročníku bylo řešeno nevhodné chování na sociálních sítích  (urážlivé narážky na 

spolužačku). 
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G) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Název akce Počet  organizátor 

Podpora autoevaluace ZŠ s využitím systému 

InspIS ŠVP 

1 ČŠI 

Hodnocení v průběhu distančního vzdělávání - 

webinář 

1 SSŠ Brno 

Právní předpisy ve školství a jejich aktuální 

změny- webinář 

1 RESK EDU s.r.o. 

Platové předpisy v souvislostech 1 MAP Třinec 

Formativní hodnocení - webinář 2 MAP Třinec 

Nový zákon č.12/2020 Sb., o právu na digitální 

služby 

1  

Jak zajímavě přiblížit žákům přírodu Těšínského 

Slezska - webinář 

1 Pedag.centrum Č.Těšín 

Nová informatika – algoritmizace a programování 2 NPI 

Nová informatika – práce s daty, základy 

informatiky 

1 NPI 

Vedení obtížného rozhovoru 2 MAP Třinec 

Chronicky nemocné dítě v MŠ/ZŠ 6 PMIeduca  

Poskytování první pomoci v MŠ/ZŠ 6 PMIeduca 

Metody a postupy práce s žáky se SVP v ZŠ  4 KVIC 

Reflexe (na konci hodiny) 10x jinak pro ZŠ - 

webinář 

2 KVIC 

Cesta správného nastavení hlasu 1 MAP Třinec 

English Vocabulary - webinář 1 KVIC 

Vyjmenovaná slova krok za krokem-web 1 KVIC 

Práce s aplikací Včelka při výuce čtení ve škole i 

na dálku - webinář 

1 KVIC 

Nadaný žák ve třídě - webinář 1 NIDV 

ADHD – metody práce s žáky 1 KVIC 

Školní stravování – financování a právní předpisy 1 KVIC 

 

H) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

- akce v rámci mikroregionu obcí povodí Stonávky (MOPS): 

Přehazovaná – Ropice – 1. místo 

Minikopaná – Smilovice – 1.místo 

turnaj v barevném minivolejbalu 2x – Hnojník - 1.místo 

Vybíjená – Hnojník – 1. místo 

Rozvíjej se, poupátko – Střítež – 1. místo (1.roč.) 

Florbal – Třanovice – 2. místo 

Altetický trojboj – H. Tošanovice – 4. místo 

 

- akce školní: 

Projekt „Otužínci“ – pravidelné otužování žáků 

Ukázka dravých ptáků 

Soutěž ve sběru starého papíru „Soutěžíme s panem Popelou“ 

Soutěž ve sběru lesních plodů 
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Rozloučení s „páťáky“ 

Projektový den se včelařem 

Beseda v knihovně - autorské čtení spisovatelky p. procházkové 

Drakiáda 

Den rodin – výšlap na Godulu se soutěžemi 

Den dětí – hledání pokladu s opékáním párků 

Vánoční školní turnaj v minivolejbale 

Vánoční zpívání na schodech – spolupráce s MŠ 

plavecký výcvik (1—5.r.) 

Karnevalový týden a masopustní průvod vesnicí 

etické dílny 

 

- akce třídní: 

Projektový den mimo školu – Planetárium Ostrava (3.-5.roč.) 

Poslední den a noc ve škole (5. ročník) 

Projekt „Veselé zoubky“ (1. ročník) 

hudební pořad Mechulaláci (1., 2.r.) 

filmový program -planeta Země (3.-5.r.) 

třídní výlet – „Slovanský den“ v Archeoparku Chotěbuz (3.,4.r.), návštěva Prahy (5.r.) 

Projektový den ve vzdělávacím centru Ursus (1., 2.r.) 

 

- akce SRPŠ: 

Lampionový průvod 

Mikulášská nadílka 

Školní ples 

Zahradní slavnost 

 

- další akce: 

Besedy pro rodiče – Otužování dítěte, Psychohygiena dítěte a příprava na školu, Podpora při 

učení žáků při přechodu na 2.st. ZŠ 

Vítání občánků, Setkání seniorů obce, Výstava 100.let výročí narození místní malířky 

Ž. Wanok 

Výstava místní organizace zahrádkářů spojená s výtvarnou soutěží pro žáky školy 

 

- prezentace školy: 

Motivační setkání rodičů a budoucích prvňáčků- Zápisy nanečisto 

články v mikroregionálním zpravodaji Stonávka a Zpravodaji obce Smilovice 

Den otevřených dveří 

vedení webových stránek školy 

dotazníkové šetření pro rodiče – Klima školy  

 

I) Výsledky inspekční činnosti 

Inspekce ČŠI v tomto školním roce neproběhla.  

Žáci 5. ročníku byli přihlášeni do celostátního certifikovaného testování ČŠI. Úspěšnost školy 

v matematice 55%, v českém jazyce 74%, dovednosti usnadňující učení 53%. 

 

Inspekce KHS v provozu ŠJ Smilovice a výdejnách obou MŠ v tomto školním roce neproběhla. 

 

J) Základní údaje o hospodaření školy – viz příloha „rozbor hospodaření k 31. 12. 2021“ 

 

V roce 2021 výsledek hospodaření příspěvkové organizaci činil zisk 366 433,16 Kč. 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí zisk 336 729,88 Kč a z doplňkové činnosti zisk 

29 703,28 Kč. 
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K) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola nebyla zapojena. 

 

L) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Škola se do této aktivity nezapojila.  

 

M) Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 

Projekt „ŠABLONY II SMILOVICE_2019-2021“ a projekt „ŠABLONY III. SMILOVICE“ 

Projekt financovány z MAP II v ORP Třinec: „Komu se nelení, tomu se zelení“ na 

vybudování vyvýšených záhonků k pěstitelské činnosti. 

Šachový kroužek v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK 

(OKAP)“ 

 

N) Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

V příspěvkové organizaci funguje ZO ČMOS PŠ. S jednatelkou ZO projednávány otázky 

personální, mzdové, BOZ a PO, financování organizace. 

Škola spolupracuje s místními organizacemi: 

- Myslivecké sdružení Řeka - Smilovice - sběr lesních plodů pro zvěř 

- SC Smilovice – sportovní kroužky 

- Sdružení zahrádkářů – spolupráce při výstavě zahrádkářů 

- Sbor dobrovolných hasičů – kroužek mladých hasičů 

Při naplňování kulturních aktivit spolupracujeme s Místní knihovnou a Městskou knihovnou 

v Třinci. Finančními sbírkami spolupracujeme na charitativních projektech (Tříkrálová sbírka, 

Život dětem, Fond Sidus). 

Zajištění odborné praxe studentů: 1x SCHOLA education, s.r.o. (studium pro asistenty 

pedagoga) 

 

2. MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

 

A) Charakteristika školy 
 

MŠ Smilovice č. 151 a alokované pracoviště Řeka č. 80, jsou součástí příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ Smilovice č. 164 od 1. 1. 2003.  

Zřizovatelem MŠ je Obecní úřad Smilovice. 

Mateřská škola Řeka je jednotřídní, se smíšenou věkovou skupinou od 2 let do 6 let věku dětí. 

Mateřská škola Smilovice je dvoutřídní, 1. třída pro děti od 2 - 3 let, 2. třída pro děti od 4 - 6 

let. 

 

MŠ Smilovice     MŠ Řeka 

Provoz  6.30 – 16.00 hod  6.30 – 16.00 hod  

Kontakt  603 763 163      591 143 360 

 

Provoz o prázdninách 

Prázdninový provoz v MŠ Smilovice neproběhl z důvodu rekonstrukce školní kuchyně. Byl 

nabídnut provoz v MŠ Střítež. Provoz využily 3 děti.  
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Materiálně technické podmínky:  

 

Budova MŠ Smilovice  

Dvoutřídní budova MŠ je spojena po přístavbě s budovou ZŠ. Prostory obou tříd jsou světlé, 

dostatečně prostorné, třída pro děti od 2 let je vybavená vhodným nábytkem i v dětských 

hracích centrech.  

V mateřské škole je k dispozici PC a NB pro pedagogy, multifunkční tiskárna, 

radiomagnetofon, audiosystém, televize.  
 

Zahrada MŠ Smilovice je zatravněná, vybavena dřevěným domečkem na hraní, svahovou 

skluzavkou, kolotočem a zastíněným pískovištěm.  

 

Budova MŠ Řeka  

Velká, zrekonstruovaná, prostorná budova, u hlavní silnice, s vlastní oplocenou zahradou. 

Vnitřní prostory budovy jsou světlé, nábytek přizpůsobený výšce dětí, k dispozici mají děti 

nové hračky i širokou nabídku didaktických pomůcek. V MŠ je učitelský počítač, notebook, 

multifunkční tiskárna, radiomagnetofon s CD, televize a DVD přehrávač, interaktivní projektor 

Omneo SWEET BOX. 

 

Zahrada MŠ Řeka je zrekonstruována, nově oplocena s uzamykatelnou brankou. Vybavena 

prolézací stěnou s lanovými prvky, dřevěným domečkem na hračky, zastíněným pískovištěm, 

kreslící tabulí a zastřešeným dřevěným altánkem k venkovnímu posezení.  

 

B) Přehled oborů vzdělávání  

     MŠ Smilovice   MŠ Řeka 

Počet dětí k  30. 9. 2021  32/12 dívek    22/14dívek 

Počet dětí k  31. 5. 2022  31/12 dívek           22/14 dívek 

Předškoláci                        8/2 dívky   4/3dívky 

Odklad ŠD      0/0 dívek   1/1 dívka 

 

 

K nástupu do 1. třídy od 1. 9. 2022 na ZŠ Smilovice - 10 dětí 

 

ŠVP PV MŠ Smilovice pro obě mateřské školy nese motivační název „Ve školce je přece krásně 

po celý rok“ a mateřská škola má jméno Kamarádka. Vyučovací jazyk v MŠ Smilovice a Řeka 

je český.  

Ve vzdělávání starších i mladších dětí obou MŠ se prolínají spontánní a řízené aktivity, 

využíváme různé formy a metody prožitkového a situačního učení, učení hrou, nápodobou.  

Vzdělávací nabídku ŠVP PV máme soustředěnou do integrovaných bloků, vztahující se 

námětově k ročním obdobím a ke všemu, co k nim patří. Na úrovni třídních vzdělávacích plánů 

jsou bloky a jejich tematické okruhy rozpracovány podrobně, jednotlivě podle podmínek MŠ 

Řeka a MŠ Smilovice. Přílohou ŠVP PV MŠ Smilovice je Školní vzdělávací program pro děti 

do 3 let věku. Porovnáváme a sledujeme vyrovnanou nabídku vzdělávacích cílů, jejich výstupů 

i nabídek ze všech pěti vzdělávacích oblastí RVP PV. 

Krátkodobé cíle MŠ: 

- rozvíjet schopnosti žít ve společnosti lidí, přizpůsobit se, spolupracovat  

- rozvíjet a upevňovat jazykové receptivní dovednosti, výslovnost, mluvní projev, 

vyjadřování 

- rozvíjet vzdělávací dovednosti, intelekt, kreativitu a sebevyjádření 
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Pro předškoláky nabízíme výuku hry na flétnu, keramickou dílnu a výukové programy na PC 

v počítačové učebně ZŠ. V MŠ působí logopedický preventista. 

 

C) Personální zabezpečení činnosti školy  

 

MŠ Smilovice 

   Funkce   fyz. osoby přepočtený počet 

 

Pedagogové:  zást.řed. pro MŠ 1  1,0 

   učitelka MŠ  2  2,0 

   učitelka MŠ   1  0,4839  

    

Všechny pedagogické pracovnice mají  odpovídající kvalifikaci pro učitelství v MŠ. 

 

Nepedagogové: školnice  1  0,75    

   pracovnice výdejny ŠJ  0,3125 

   školní asistent  1  0,400  

 

MŠ Řeka 

   Funkce   fyz. osoby přepočtený počet 

 

Pedagogové  učitelka MŠ  2  2,0 

 

Obě pedagogické pracovnice mají požadované pedagogické vzdělání, 100% aprobovanost. 

Obě absolvovaly kurz logopedického asistenta. 

 

Nepedagogové:  

 

   školnice  1  0,6875 

   pracovnice výdejny ŠJ  0,3125 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  

 

Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají na kurzech a seminářích, které organizuje KVIC Frýdek-

Místek nebo jiné vzdělávací agentury. Vzdělávají se v oblasti metodiky práce s dětmi v MŠ, 

v oblasti metodiky řízení MŠ a evaluace práce MŠ.  

 

Název akce  Počet PP organizátor 

Metodická pomoc v systému Inspis ŠVP pro MŠ -webinář 1 KVIC FM 

Podpora dětí s nedostatečnou znalostí ČJ - webinář 1 KVIC FM 

Moderní literatura ve vzdělávání dětí MŠ - webinář 1 KVIC FM 

Základy sportovní přípravy a metodiky pohybových 

činností v MŠ - webinář 

2 KVIC FM 

2leté děti – adaptace a vytváření podmínek v MŠ 1 Agel 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol (lesní školka) 1 Šablony III. 
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D) Přijímací řízení do MŠ na školní rok 2022/2023 

 

Přijímací řízení MŠ Řeka a MŠ Smilovice proběhlo ve dnech 3. 5. a 5. 5. 2022 

 

MŠ Řeka 

Počet přihlášek 5 

Přijato 5/3 dívek  

Nepřijato 0/0 dívek 

 

MŠ Smilovice 

Počet přihlášek 16 

Přijato 16/6 dívek 

Nepřijato 0/0 dívek 

 

 

Zápis dětí – přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ  

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. 

Přijímací řízení v tomto školním roce bylo formou distančního zápisu.  Oznámení o termínu je 

vyvěšeno na webových stránkách školy www.zssmilovice.cz, úřední desce Obecního úřadu, a 

v místech zvyklých.  

Přijímání dětí ke vzdělávání v mateřské škole Smilovice, MŠ Řeka se řídí Směrnicí o přijímání 

do MŠ, podle které postupuje ředitel ZŠ a MŠ při rozhodování o přijetí dítěte. 

 

E) Výsledky vzdělávání dětí  

 

Projekty pro rodiče 

Adaptační program Maminko, buď tu chvíli se mnou  

Třídní schůzky 

Šablony III-odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči v MŠ 

Jak na čtení s ne čtenáři 

Nachlazení, nutné zlo?  

Zápisy nanečisto 

Den pro rodinu s ilustrátorem Adolfem Dudkem 

Kreativní tvoření s maminkami ke Dni matek  

Loučení a pasování předškoláků 

Videoprojekce přání k Vánocům 

 

Projekty pro děti 

Šablony III - Projektový den ve výuce  

Malá Technická Univerzita- Stavitelé mostů Duplo Lego 

SkoTančení s Verčou 

Šablony III-projektový den mimo školu 

Svět techniky Ostrava -Barevný svět, Doktorská školička 

Keramická dílna předškoláků 

Logopedické hrátky 

Dětský Karneval  

Den s plyšákem 

Taneční kroužek Zumba 

Týden s barvičkou 

Hudební představení Mechulaláci 

Loutkové představení Pták Ohnivák a liška Ryška 

http://www.zssmilovice.cz/
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Divadlo v Č. Těšíně „Bajka“ -Velká policejní pohádka 

 

Environmentální projekty:  

vycházky do lesa aneb Les v různých ročních obdobích 

poznávací vycházky s dětmi k potoku Ropičance a po blízkém okolí obou obcí  

beseda se včelařem 

 

Projekty se ZŠ 

Za prvňáky do 1. třídy ZŠ a naopak 

Taneční kroužek 

Dravci 

Drakiáda 

Vánoční Zpívání na schodech 

 

F) Aktivity a prezentace školy na veřejnost 

Spolupráce se SRPŠ 

Lampionový průvod 

Čert a Mikuláš v obou MŠ 

Zahradní slavnost 

        

Reprezentace školy  

Výročí 90 let zřízení MŠ Smilovice  

výstava fotografií v prostorách mateřské školy 

článek v mikroregionálním zpravodaji Stonávka a Zpravodaji obce Smilovice k  

Šablony III - sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízen 

prostřednictvím vzájemných návštěv (lesní školka)  

internetové stránky školy www.zssmilovice.cz  

fotogalerie (internet, šatna MŠ) 

tablo předškoláků v prodejně Godulanka Smilovice a v prodejně Bea Řeka 

 

 

G) Výsledky inspekční činnosti  

 

Inspekce ČŠI v tomto školním roce neproběhla.  

Inspekce KHS v provozu MŠ Řeka a MŠ Smilovice v tomto školním roce neproběhla. 

 

H) Spolupráce s dalšími partnery 

 

Spolupracujeme se ZŠ Smilovice, s SC Smilovice, OÚ Řeka a Smilovice, s MŠ Střítež, 

spolkem ZO Zahrádkáři Smilovice, s hasiči SDH Řeka, Obecní knihovnou Smilovice a 

Městskou knihovnou Třinec  

věšeno na webových stránkách školy www.zssmilovice.cz, úřední desce Obecního úřadu, a 

v místech zvyklých.  

Přijímání dětí ke vzdělávání v mateřské škole Smilovice, MŠ Řeka se řídí Směrnicí o přijímání 

do MŠ, podle které postupuje ředitel ZŠ a MŠ při rozhodování o přijetí dítěte. 

fotogalerie (internet, šatna) 

 

http://www.zssmilovice.cz/
http://www.zssmilovice.cz/
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3. ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

 

A) Charakteristika, umístění a vybavení školní družiny  

 

Provoz ŠD jen ráno od 6.30 hod. do 7.45 hod. a odpoledne od 11.30 hod. do 16.00 hod. V tomto 

školním roce navštěvovalo školní družinu 53 žáků.  

Zájemci využívají dvě oddělení školní družiny. První oddělení školní družiny pro svoji činnost 

využívá učebnu ŠD v přízemí. Druhé oddělení pak IV. třídu v prvním patře. V této kmenové 

třídě je vyčleněn prostor pro potřeby školní družiny (úložné prostory na hračky, hrací koberec, 

sedačky, interaktivní tabule). Žáci mohou využívat také tělocvičnu, školní hřiště a zahradu. 

Pravidelně 2 x týdně je k dispozici školní družině počítačová učebna se zavedeným Internetem. 

V případě potřeby lze využít i výtvarnou a keramickou dílnu v suterénu školní budovy. 

 

B) Charakteristika dětí 

 

Školní družina je k dispozici dětem ve věku 6 – 11 let, tj. žákům 1. – 5. ročníku ZŠ Smilovice, 

kteří žijí v obcích Smilovice, Řeka a Guty. Služby školní družiny využívali také žáci čekající 

na zájmové kroužky. 

 

C) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

 

Po dobu provozu školní družiny probíhala vzájemná komunikace vychovatelek a rodičů, 

většinu dětí si rodiče vyzvedávají přímo ve školní družině nebo jsou v telefonickém či 

písemném styku s vychovatelem. Škola a družina byla také v úzkém kontaktu, všechny školní 

akce byly připravovány ve spolupráci se školní družinou. Informace pro rodiče jsou umístěny 

na nástěnce ve vestibulu školy a dále na školních webových stránkách. 

 

Ve školním roce 2021/22 se povedlo i nadále udržet velmi dobrou spolupráci mezi školní 

družinou a Obecní knihovnou ve Smilovicích. 

 

D) Vzdělávací a výchovná činnost 

 

Ve školním roce 2021/22 se z velké části povedlo splnit cíle vzdělávacího výchovného 

programu a dodržet plán zájmového vzdělávání a činnosti ve školní družině.   

Cílem oddělení byla aktivní relaxace spojená s rozvojem zájmových činností, rozšířením 

vědomostních obzorů v přátelské atmosféře kolektivu dětí. Tomu předcházely od září různé 

seznamovací aktivity, se zaměřením na respektování, otevřenou a kamarádskou komunikaci 

mezi dětmi. Propojením různých her, soutěží, kvízu, etickými příběhy spojené s dramatizací 

a výtvarnými činnostmi bylo dosaženo příjemného prostředí. 

V září byla odstartována pro děti obou oddělení celoroční soutěž mezi družstvy „Pevnost 

Boyard“. V rámci projektu děti řešili hlavolamy, šifry a různé úkoly, díky kterým získali klíče 

k nalezení pokladu. Díky získaným klíčům pak na konci školního roku mohly jít děti hledat 

poklad. Na školním hřišti hrály kopanou, vybíjenou, malovaly na chodníku, využívaly průlezky  

a hrály vlastní hry. 

Při výchovné činnosti jsme navazovali na kompetence pro školní výuku, které byly rozšířeny 

o kompetence k trávení volného času.  

První oddělení bylo zaměřeno především na čtenářskou gramotnost s výtvarnými a pracovními 

prvky. Děti se zapojily do výtvarného a pracovního tvoření, plnění různých úkolů, kvízů dle 

daného tématu. Zapojovaly jak smyslové, tak i hudební vnímání, dramatizaci, hry s obrázky, 

paměťové hry.  
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Během školního roku byly dětem připravovány aktivity směřující k danému ročnímu období, 

různým významným svátkům, formou různých tradičních aktivit: pouštění draků, významné 

dny naší vlasti, karneval, Halloweenu, vánočních tradic a obyčejů. 

Děti obou oddělení chodily každý pátek za příznivého počasí na pravidelné vycházky, na 

kterých žáci pozorovali přírodu, změny v ní v jednotlivých ročních obdobích. Za nepříznivého 

počasí probíhala relaxační činnost, promítání pohádek i hry v tělocvičně školy. 

I v letošním roce žáci navštěvovali místní knihovnu. Hlavním cílem návštěv v knihovně je 

nenásilnou formou přivést žáky k četbě knih. 

 

E) Aktivity a prezentace 

-  Návštěvy Místní knihovny ve Smilovicích – Měsíc knihy 

- vystoupení kouzelníka 

- projektový den – Ozoboti 

 

F) Personální zabezpečení činnosti 

 

1 vychovatelka ŠD, úvazek 0,7768, aprobovaná – 1. oddělení 

1 vychovatelka ŠD, úvazek 0,6250, aprobovaná – 2. oddělení 

 

G) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Název akce Počet  organizátor 

ŠD a externí kroužky – přínosy a rizika 1 Seminária 

 

 

 


