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1.Charakteristika školy 

 

Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace je řádně zapsaná 

do školského rejstříku vedeného MŠMT Praha s účinností od 1. března 2006 a 

mateřská škola je zapsána do rejstříku škol Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje Ostrava s účinností od 1. března 2006. 

 

Škola sídlí včetně všech svých součástí v jednom komplexu budov v obci Nýdek a 

nemá v současné době ţádná odloučená pracoviště. 

 

Zřizovatel školy    : Obec Nýdek,  739 96 Nýdek 381, IČ 492 868 . 

Právní forma školy : příspěvková organizace, od 1.července 1994.  

Ředitel školy : Mgr. Jan Čechura 

Zástupce ředitele školy : Mgr. Libor Svider.   

Oba vystupují jako statutární zástupci školy. 

 

Součástí školy je základní škola, školní druţina, školní jídelna a mateřská škola. 

 

Tabulka č. 1 : Součásti školy 

 

Součást IZO kapacita zařazení  

Základní škola 600 134 059 230 1.3.2006  

Školní druţina 119 600 587 25 27.5.1996  

Školní jídelna 119 600 579 250 27.5.1996  

Mateřská škola 107 622 084 60 1.3.2006  

 

 

Ve školním roce 2008/2009 měla základní škola k 1. září 2008 zapsáno celkem 

152 ţáků v devíti ročnících, v kaţdém ročníku po jedné třídě.   

 

 

 

Tabulka  č. 2 : Počet ţáků základní školy a průměr na třídu k 1. září 2007 

   

Třída 1. 2. 3. 4. 5. 1.st. 6. 7. 8. 9. 2.st ZŠ 

P. tříd 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 9 

Hoši 7 7 8 9 3 34 10 8 13 10 40 74 

Dívky 6 9 9 8 12 44 7 10 7 10 34 78 

Celkem 13 16 17 17 15 78 17 18 20 19 72 152 

Průměr      15,6     18 16,9 
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Tabulka č. 3 : Počet ţáků základní školy k 30. červnu 2008 

   

Třída 1. 2. 3. 4. 5. 1.st. 6. 7. 8. 9. 2.st ZŠ 

Hoši 7 7 7 9 2 32 10 8 13 9 40 72 

Dívky 6 9 9 8 12 44 6 10 7 10 33 77 

Celkem 13 16 16 17 14 76 16 18 20 19 73 149 

Průměr      15,2     18,3 16,6 

 

Z tabulky č.2  na začátku školního roku a z tabulky č.3 na konci školního roku 

vyplývá, ţe na prvním stupni je průměr ţáků na třídu pod hranicí 17 ţáků, druhý 

stupeň zatím tuto hodnotu překračuje, ale celkově je průměr na třídu pod 17 

ţáků a škola poprvé v historii poţádala obec o udělení výjimky z počtu ţáků. 

Změny v počtu ţáků jsou pro nás poměrně citlivá záleţitost, protoţe celkový 

počet ţáků stále klesá. 

 

V průběhu školního roku docházelo k poměrně častým změnám v počtu ţáků 

způsobených přirozenou migrací obyvatelstva. 

 

 

Ve školním roce 2008/2009 měla mateřská škola k 1. září 2008 zapsáno celkem  

42 dětí ze spádové oblasti Nýdku a Bystřice. 

Celkem měla mateřská škola dvě oddělení – třídy – mladší a starší děti. 

 

Tabulka č. 4 : Počty dětí v mateřské škole 

 

Oddělení mladší Starší Celkem 

Hoši 13 12 25 

Děvčata 8 9 17 

Celkem 21 21 42 

 

V mateřské škole se začíná projevovat mírný nárůst počtu dětí proti 

předchozímu školnímu roku.  
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2. Přehled učebních plánů 

 

Ve školním roce 2008/2009 se ve třetím aţ pátém ročníku prvního stupně a 

osmém a devátém ročníku druhého stupně vyučovalo dle původních učebních 

osnov Základní škola č.j. 16 847 / 96-2  ze dne 30. dubna 1996. 

 

V prvním a druhém ročníku prvního stupně a šestém a sedmém ročníku druhého 

stupně se vyučuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu.  

Všichni učitelé základní školy se podle svých aprobací a moţností podíleli na 

tvorbě vlastního Školního vzdělávacího programu „Škola porozumění - škola bez 

hranic“ podle RVP. 

 

Pravidelně a po zralé úvaze vedení školy zařazuje do výuky povinně volitelné 

předměty, jejichţ skladbu ovlivňuje především aprobovanou jednotlivých  

vyučujících a moţnosti školy z hlediska vybavení odborných učeben a rovněţ 

podle zájmu ţáků.  

V tomto roce byly do výuky zařazeny následující volitelné předměty :  

- Seminář ze zeměpisu 

- Domácnost 

- Informatika 

- Technické kreslení 

- Seminář z přírodopisu 

- Německý jazyk 

 

 

Dále byla nabídka volitelných předmětů rozšířena o nepovinné předměty a 

zájmové útvary : 

- Keramika 

- Aerobik 

- Badminton 

- Florbal 

- Angličtina 

- Hra na flétnu 

- Sborový zpěv 

- Sportovní hry 

- Náprava čtení a psaní 

- Logopedie 

- Náboţenství

 

 

Škola má zpracovaný a pravidelně kaţdoročně upravovaný ICT plán (Plán 

informačních a komunikačních technologií), jehoţ nedílnou součástí je i strategie 

nákupu nové výpočetní techniky, počítačů, monitorů, příslušenství a výukového 

software pro všechny předměty a všechny věkové kategorie dětí. Tento plán je 

uloţen u ředitele školy. 

 

V tomto školním roce byla ve škole nově instalována i multimediální dotyková 

tabule SmartBoard, která slouţí jako klasická tabule, jako promítací plocha a 

současně s příslušným programem a s připojením k počítači jako pracovní plocha. 



 5 

Dva počítače jsou instalovány také v mateřské škole, kde jiţ malé děti mají 

moţnost pracovat s programy pro nejmenší a seznámit se s funkcí počítačů. 

 

V rámci projektu Mikroregion Bystřice – Vendryně – Nýdek je naše škola 

připojena k optickému vláknu. Datový signál přivádí Kabelová televize Třinec. 

Tímto připojením se výrazně zrychlilo internetové připojení v celé škole, coţ se 

pozitivně projevilo při práci ţáků i učitelů na počítačích. Současně jsme byli 

připojeni k telefonní síti KTV. 

 

Vzhledem k vysoké poptávce po absolventech technických oborů učňovských i 

středoškolských a po dobrých zkušenostech z minulých let jsme do výuky 

opakovaně zařadili předmět Technické kreslení, které pak ţákům umoţnilo setkat 

se s předmětem rozvíjejícím prostorové vidění, přesnost a pečlivost. 

 

V mateřské škole se dařilo úspěšně pracovat podle vlastního Školního 

vzdělávacího programu „Kamarád“, který všechny učitelky mateřské školy 

kaţdoročně společně upravují a rozšiřují.  Zhodnocení školního roku pak mateřská 

škola předkládá ve své vlastní výroční zprávě. 

 

Všichni učitelé ze základní i mateřské školy se pravidelně účastnili školení a kurzů 

DVPP, které pro ně připravoval KVIC – Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Nový Jičín, odloučené pracoviště Frýdek – Místek. 

Zájemci o daný typ školení vţdy byli uvolněni a odesláni na příslušné školení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pracovníci školy 

 

Ve školním roce 2008/2009 pracovalo ve škole celkem 30 zaměstnanců. 

Pedagogických pracovníků bylo v základní škole celkem 16, v mateřské škole 4 

učitelky,  1 vychovatelka ve školní druţině, dále  5 správních zaměstnanců 

(ekonomka školy, školník a tři uklízečky) a 4 pracovnice ve školní jídelně (vedoucí 

školní jídelny, hlavní kuchařka a dvě pomocné kuchařky). 

V posledním sloupci tabulky je vyjádřen skutečný přepočtený počet pracovníků 

podle pracovních úvazků. 
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Tabulka č. 6 : Věkové sloţení pedagogického sboru základní školy 

 

kategorie 19-29 

let 

30-39 

let 

40-49 

let 

50-59 

let 

60 a 

starší 

Celkem Věkový 

průměr 

Přep. 

počet 

ženy 2 5  5 1 13 44,0 10,72 

muži  1 1 1  3 43,3 2,55 

celkem 2 6 1 6 1 16 43,9 13,27 

 

V základní škole pracovalo celkem 16 pedagogických pracovníků, z toho 3 na 

částečný úvazek.  Hlavním důvodem práce učitelů na částečný úvazek je snaha o 

dosaţení maximální míry aprobovanosti.  

Věkové sloţení sboru  je rovnoměrné, ve sboru je relativně dostatek muţů a tak 

v práci nebyly ţádné zásadní pracovní či osobní problémy a celková nálada ve 

sboru je velmi dobrá a pracovní atmosféra pozitivní a motivující. 

 

 

Tabulka č. 7 : Věkové sloţení pedagogického sboru mateřské školy 

 

kategorie 19-29 

let 

30-39 

let 

40-49 

let 

50-59 

let 

Celkem Věkový 

průměr 

Přep. 

počet 

ženy  2 2  4 39,8 3,5 

celkem  2 2  4 39,8 3,5 

 

V mateřské škole pracovaly celkem 4 učitelky, z toho 3 mají příslušnou 

kvalifikaci,  tj. střední škola s kvalifikací učitelství pro mateřské školy ( 75 % ) a 

jedna učitelka ( 25 % ) má vystudovánu SPgŠ, obor vychovatelství.  

 

 

 

Tabulka č. 8 : Aprobovanost výuky 

 

 hodiny apr. % neapr. % učitelé apr.uč % 

1.stupeň 121 99 81,7 22 18,3 6 5 83,33 

2.stupeň 141 112 79,4 29 15,50 10 10 100 

ZŠ 262 211 80,5 51 19,5 16 15 93,75 

 

Ve školním roce 2008/2009 došlo opět k celkovému zvýšení aprobované výuky – 

odborného vyučování. Vedení školy vynaloţilo maximální úsilí ke zvýšení 

aprobovannosti výuky s cílem celkového zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu 

ve škole.  
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Kromě pedagogických pracovníků školy se na jejím úspěšném a bezproblémovém 

provozu podílí také ekonomka školy paní Alena Szymeczková. 

Na ní především leţí tíha správného a přehledného vedení školního  hospodaření. 

Spolu s vedením školy se jí daří zabezpečovat bezproblémový, viditelný, 

přehledný a ekonomicky bezchybný provoz školy.  Provádíme kaţdoročně 

pravidelnou a důslednou kontrolu stavu školní knihovny, skladu učebnic a 

především úspornou likvidaci starých, nepouţívaných a jinak nevhodných pomůcek. 

Ve škole proběhl kaţdoroční ekonomický audit, který provedli pracovníci 

Městského úřadu Třinec, jehoţ výsledky potvrdily  správnost účetnictví a 

bezchybné a pečlivé vedení správy majetku. 

 

Školník zabezpečoval rozsáhlejší údrţbářské práce ve všech profesích a na jaře 

a v létě pravidelně spolu se ţáky v rámci pracovního vyučování udrţoval školní 

zeleň, trávníky a ostatní plochy. 

Tři naše uklízečky pak pracovaly pravidelně a zodpovědně při udrţování čistoty 

ve všech školních budovách, v mateřské škole, třídách, jídelně a  tělocvičně.  

 

Ve školní jídelně pracovaly 3 kuchařky a vedoucí školní jídelny. Všechny se snaţily 

o to, aby strava připravovaná na zastaralé technice byla kvalitní, pestrá a výţivná   

pro všechny naše strávníky. Tradičně nás čas od času všechny mile překvapily 

nějakou  krajovou specialitou. 

 

 

4. Výsledky přijímacího řízení 

 

Devátou třídu ve školním roce 2008/2009 ukončilo celkem 19 ţáků, z toho 9 

chlapců a 10 dívek. 

 

Tabulka č. 9 : Rozmístění ţáků na jednotlivé typy škol 

 

 Gym. SŠ 

zdrav 

SPŠ 

stroj 

SPŠ 

el. 

SOŠ 

Kanada 

Ost. 

SŠ 

UO 

Kanada 

Celk. 

ţáků 

hoši 1  4 1   3 9 

dívky 3 3   1 3  10 

Celk. 4 3 4 1 1 3 3 19 

% 21,0 15,8 21,0 5,3 5,3 15,8 15,8 100 

 

V tomto školním roce se hlásilo na střední školy a odborná učiliště celkem 19 ţáků 

z devátého ročníku. Z tohoto počtu bylo přijato v prvním kole přijímacího řízení 

celkem 16 ţáků, tři ţáci uspěli aţ ve druhém kole přijímacího řízení. 

Ke studiu na středních školách bylo přijato celkem 16 ţáků, coţ je 84,2 %.  
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Na učební obory se hlásili a byli přijati tři ţáci, tj, celkem 15,8 %.  

 

Podařilo se nám působit na ţáky a na jejich rodiče, coţ se v důsledku projevilo 

značným zájmem o studium na technických oborech, především strojních a 

elektro. Naopak se nepodařilo přesvědčit řadu rodičů, aby objektivně zváţili 

skutečné moţnosti svých dětí a ty pak podaly přihlášku na učební obory, 

především technického zaměření. 

 

Tradičně hodně děvčat se hlásilo na zdravotní obory, kam se všechny díky 

dobrému prospěchu dostaly. 

Na úspěchu u  přijímacího řízení se výraznou měrou podílí dlouhodobá a 

systematická příprava, na druhou stranu nutno konstatovat, ţe absence 

přijímacího řízení na řadě škol působí velmi negativně, především v tom, ţe se na 

školy hlásí ţáci se slabším prospěchem. Jejich setrvání na těchto školách je 

v budoucnu nejistá. 

 

Přínosem k volbě povolání je kaţdoroční návštěva poradenského střediska na 

Úřadu práce pro ţáky 8.ročníku. Zde se ţáci dozvědí další informace o 

moţnostech studia, výběru pování, poţadavků na jednotlivé profese z hlediska 

zdravotního, prospěchu, moţnosti uplatnění po absolvování školy aod. 

 

Všichni ţáci, kteří ukončili povinnou devítiletou školní docházku odešli ze školy po 

absolvování všech devíti ročníků. 
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5.Výsledky vzdělávání žáků  

 

Další kapitola podrobně hodnotí výsledky výchovně-vzdělávacího procesu 

v průběhu celého školního roku 2008/2009. 

 

Tabulka č. 11 : Výsledky výchovně-vzdělávací práce za školní rok 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZŠ 
Počet žáků 13 16 16 17 14 16 18 20 19 149 
Prospělo 13 16 4 4 3 6 6 12 14 149 

% 100 100 25 24 21 38 33 60 74 100 
Samé výborné 13 12 6 8 7 4 5 3 1 58 

% 100 92 38 47 50 25 28 15 53 39 
Vyznamenání 13 16 11 12 11 10 11 8 5 97 

% 100 100 69 71 79 62 61 40 26 65 
Neprospěl   1       1 

%   6       0,6 
Průměrný 

prospěch za 

1.pololetí  

 

1,00 

 

1,04 

 

1,29 

 

1,30 

 

1,31 

 

1,49 

 

1,49 

 

1,64 

 

1,54 

 

1,34 

Průměrný 

prospěch za 

2.pololetí 

 

1,00 

 

1,06 

 

1,43 

 

1,32 

 

1,27 

 

1,40 

 

1,45 

 

1,67 

 

1,58 

 

1,35 

 

Všichni vyučující kladou na klasifikaci maximální důraz především z hlediska 

objektivity, srozumitelnosti a přesnosti. Klasifikace jednotlivých ţáků 

v jednotlivých předmětech je v souladu s kritérii hodnocení a klasifikace. 

Jednotliví vyučující věnují zjišťování vědomostí a znalostí a jejich  klasifikaci 

maximální pozornost a případné výraznější změny ihned řeší s jednotlivými ţáky, 

případně s jejich rodiči. 

Klasifikace zatím ve všech ročnících probíhá klasickým způsobem, tzn. známkou. 

Klasifikace slovním hodnocením byla pouţita pouze ojediněle na ţádost rodičů u 

ţáků, kteří jsou vedeni v evidenci integrovaných ţáků. 

 

Tabulka č. 12 : Pochvaly za školní rok 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZŠ 
Počet žáků 13 16 16 17 14 16 18 20 19 149 
Pochvala TU 16 9 6 8 12 4 6 2 6 69 
Pochvala ŘŠ        1 2 3 
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V průběhu školního roku byli ţáci rovněţ často pozitivně hodnoceni za svůj vztah 

ke škole, přípravě na vyučování, za společenskou, kulturní, sportovní a další 

reprezentaci školy. Především děti středního věku jsou tvárné a ochotné 

pracovat. Motivace starších dětí je jiţ motivačně výrazně obtíţnější. Přesto se 

dá konstatovat, ţe počet pochval a odměn má vzrůstající tendenci. 

Všichni vycházející ţáci pak obdrţeli upomínkovou odměnu od Sdruţení rodičů. 

Pochvaly všem ţákům byly tradičně předávány před celou školou při ukončení 

kaţdého pololetí. Hlavním smyslem všech udělených pochval zůstává pozitivní 

motivace k další kvalitní školní práci, k učení, k domácí přípravě na vyučování, 

tvůrčí práci pro kolektiv a pro ostatní ţáky, starost o květinovou výzdobu, 

výzdobu školní budovy reprezentaci školy navenek. 

 

Tabulka č.13 : Hodnocení chování za školní rok 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZŠ 
Počet žáků 13 16 16 17 14 16 18 20 19 149 
První stupeň  
z chování 

13 16 16 17 14 16 18 20 19 149 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Napomenutí TU    2   3   5 

Důtka TU  1  3      4 
Důtka ŘŠ   1       1 

 

 

 

Kázeňské prohřešky pak byly pravidelně řešeny ihned v okamţiku, kdy některý 

ţák selhal, aby si při udělení trestu uvědomil svou ţákovskou a občanskou 

odpovědnost a aby takovému ţákovi byla ukázána cesta k nápravě. Přestoţe se 

v průběhu školního roku některé drobné nedostatky v chování a špatná příprava 

na vyučování opakovaly, nebylo nutno situace řešit udělením sníţeného stupně 

z chování.prá 

 

 

Tabulka č. 14 : Absence 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZŠ 
Zameškané 

hodiny  
za školní  rok 

 

527 

 

550 

 

810 

 

713 

 

312 

 

509 

 

800 

 

1092 

 

1255 

 

6568 

Průměr na žáka 40,5 34,4 50,6 41,9 22,3 31,8 44,4 54,6 66,1 43,0 
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Počty hodin omluvené absence se nijak nevymykají ročním průměrům. Větší 

nemocnost se vţdy projevuje v obdobích chřipkových epidemií apod. Společně 

s rodiči a ošetřujícími dětskými lékaři se nám daří v plném rozsahu omlouvat 

absenci dětí ve škole a zamezovat jednodenním omluvám. Rodiče po dohodě 

s třídními učiteli omlouvají absenci většinou telefonicky ihned při zahájení 

absence. 

Neomluvené hodiny jsme v průběhu školního roku nezaznamenali. 

 

 

6.Výsledky inspekce ČŠI 

 

Ve školním roce 2008/2009 nebyla ve škole provedena inspekce pracovníky ČŠI.  

 

 

7. Další aktivity školy 

 

Školní vyučování se v průběhu školního roku doplňovalo nejrůznějšími kulturními, 

sportovními a jinými společenskými akcemi, jejichţ hlavním cílem bylo zpestření 

výuky a posílení pozitivního vztahu jednotlivých ţáků mezi sebou, ke škole, ke své 

obci a také posilování národní hrdosti.  

Tyto akce současně plně doplňovaly výuku podle nového Školního vzdělávacího 

programu a pro všechny ţáky byly vítanou změnou práce. 

 

Kulturní výchova 

V oblasti kulturního vyţití jsme pokračovali v tradici návštěv profesionálních 

divadel s cílem vytvořit u dětí vztah k divadlu a připravit jim nezapomenutelné 

záţitky. 

Tradičně naši ţáci z niţších ročníků jezdili na divadelní představení do Divadla 

loutek v Ostravě. Představení se vţdy líbilo a naši ţáci se sem rádi vracejí.  

Starší ţáci pak pravidelně navštěvovali divadelní představení v Národním divadle 

moravskoslezském v Ostravě.  

 

Ţáci niţších ročníků pak sami se svými třídními učitelkami nacvičovali krátká 

divadelní představení, která pak s velkým úspěchem předváděly spoluţákům 

jiných tříd. 

 

Enviromentální výchova 

Velmi se nám osvědčila spolupráce s ostravskou společností VITA, jejíţ lektoři 

k nám pravidelně dojíţděli a společně s našimi ţáky prováděli naučné procházky 

do okolí školy s cílem většího chápání problémů ţivota a ochrany naší přírody a 

hledání kladného vztahu k ní. 
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Vzhledem k tomu, ţe naše škola leţí v krásné horské krajině, časté vycházky do 

přírody v rámci přírodovědy či přírodopisu v ţácích posilovaly vztah k přírodě a 

k její ochraně.  

Z praktického hlediska se nám pak dařilo děti všech ročníků motivovat ke sběru a 

třídění odpadu. Do školy byly instalovány sběrné nádoby na plasty, papír, sklo a 

nápojové kartóny. Dále jsme sbíraly jiţ třetím rokem PET lahve, které se 

odváţely k dalšímu zpracování. Rovněţ ve škole spolehlivě funguje sběr starých 

baterií. 

 

Olympiády a soutěţe 

Nejpilnější a nejschopnější ţáci se pak zúčastnili několika vybraných soutěţí 

v nejrůznějších oborech. Jednalo se především o školní kola Olympiády v českém 

jazyce, Dějepisnou olympiádu, korespondenční chemickou soutěţ Korchem, 

Matematickou olympiádu, Pythagoriádu, Zeměpisnou olympiádu, dále jazykových 

soutěţí v anglickém jazyce a řady výtvarných soutěţí. Vítězové školních kol pak 

postoupili do okresních kol daných soutěţí. Zde se naši zástupci pravidelně 

umisťovali v horní polovině výsledkových listin.  

 

Exkurze 

Vhodným doplněním výuky dějepisu je rovněţ návštěva rozšiřujícího se 

Archeoparku v Českém Těšíně – Chotěbuzi, kde se ţáci mají moţnost seznámit 

s historií osidlování Slezska a řemesly a ţivotem našich předků. 

Někteří ţácí, úspěšní řešitelé olympiád a soutěţí se pak zúčastnili tematických 

exkurzí do továren a závodů, které pro ně uspořádal pořadatel příslušné soutěţe. 

 

Zdravotní výchova 

Tradiční soutěţe Červeného kříţe jsme se s úspěchem zúčastnili i letos. Hlavní 

tíha přípravy na tuto soutěţ leţela na vychovatelce školní druţiny. 

 

Dopravní výchova 

Pravidelně do školy docházeli pracovníci Autoškoly Vašíčková z Bystřice a ţáci 4. 

a 5.ročníku prošli školením z pravidel silničního provozu. Na závěr absolvovali 

jízdu na kolech a úspěšní absolventi obdrţeli Průkaz cyklisty. 

 

Školní výlety 

Nedílnou součástí školní práce jsou i školní výlety v rozsahu jednoho aţ tří dnů 

podle věku ţáků, které si ţáci se svými třídními učiteli pečlivě připravili. 

Děti putovaly v blízkém okolí obce Nýdek, většinou pěšky s cílem blíţe se 

seznámit s historií našeho regionu a krásou zdejší přírody. Starší děti pak 

vyjíţděly autobusem nebo vlakem do vzdálenějšího okolí v rámci kraje, především 

do Beskyd a Jeseníků.  
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Další akce školy 

Mezi tradiční akce patří školní Karneval,  Mikuláš, kdy ţáci vyšších ročníků 

v přestrojení obdarovávají menší ţáky, dále tradiční letní školní radovánky, 

tentokrát připravené ve velmi krátkém čase před blíţící se rekonstrukcí školy, 

přesto velmi úspěšné. 

Projektové vyučování 

Řada vyučujících, především na prvním stupni pracovala na řadě časově a 

organizačně náročných školních projektů, např. ţáci 2.ročníku na projektu Lidské 

tělo, ţáci 4.ročníku na projektu Lípa a další. 

Celá škola se pak v rámci Dne Země zúčastnila společného projektu Rytířská 

stezky, kde se seznámili s historií Nýdku. 

 

Sport 

Největší portfolio soutěţí je tradičně ve sportu. Nejvíce soutěţí bylo ve 

florbale, kopané, vybíjené, přehazované a rovněţ atletických soutěţích. 

Některé akce byly  pouze na území Mikroregionu Bystřice – Nýdek – Vendryně. 

Některé měly dokonce mezinárodní zastoupení druţstev z Polska a ze Slovenska – 

fotbalový turnaj ve Vendryni, tradiční byl i Street Hockej turnaj ve florbale. 

 

Spolupráce s ostatními sloţkami v Nýdku 

Velmi přínosná byla spolupráce s Obcí Nýdek a místními dobrovolnými hasiči, 

kteří nám vţdy vyšli vstříc a zapůjčili nám nový mikrobus a umoţnili nám tak se 

snadno a rychle dopravit do okolí na jednotlivé soutěţe. 

 

Spolupráce s rodiči 

Sdruţení rodičů i v tomto školním roce připravilo pro rodiče  tradiční školní ples 

a v létě školní radovánky. Obě akce byly velmi úspěšné 

 

 

8.Mezinárodní spolupráce 

Učitelé a ţáci naší školy společně usilovně pracovali ve druhém roce dvouletého   

projektu Comenius – Childhood in Europe – Dětství v dnešní Evropě.  

Tento projekt je financován Evropskou unií a je určen určen pro základní školy. 

Společně s námi v projektu pracují školy z Německa – Bonnu, Lucemburska – 

Mondercange a z Kypru z městečka Pera Chorio Nisou. 

Na konci kalendářního roku se nám společnými silami podařilo vytvořit jeden 

z hlavních výstupů projektu – nástěnného kalendáře s pestrými barevnými 

kresbami ţáků. V červnu jsme pak dokončili i společnou kuchařku, v níţ kaţdá 

členská země připravila několik svých typických pokrmů a popsala výrobní postup. 
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Podařilo se nám všechny recepty přeloţit do češtiny a zájemci tak mohli doma 

vyzkoušet jídla jiných národů.  

Naši učitelé se  zúčastnili pracovních návštěv v Lucemburku a na Kypru. 

Mezi ţáky jednotlivých škol probíhá čilá emailová korespondence.  

  

Dále pokračuje spolupráce se školou v polské Przyseitnici. V budoucnu se 

zaměříme na další výměnu učitelů i dětí. Obě školy na této spolupráci mají velký 

zájem. Jediným problémem čilejší spolupráce mezi oběma školami je značná 

vzdálenost, neboť polská škola leţí aţ v blízkosti města Rzeszowa. 
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9.Hospodaření  školy 

 

Provoz školy je finančně zabezpečen příspěvkem z MŠMT Praha na platy a 

příspěvkem našeho zřizovatele - Obce Nýdek na provoz. V roce 2008 jsme 

hospodařili s kladným hospodářským výsledkem ve vedlejší hospodářské činnosti 

ve výši 16 tisíc Kč. V hlavní činnosti je hospodářský výsledek nula. 

 

Tabulka č. 15 : Příjmy 

 

Dotace v roce 2008 V tisících Kč 

MŠMT – platy, odvody 8.602 

Obec - provoz 1.605 

Dotace celkem 10.207 

 

Tabulka č. 16 : Výdaje 

 

Poloţky V tisících  Kč 

Platy a odvody 8.357 

Tvorba FKSP 122 

Učebnice, školní potřeby 83 

Školní pomůcky ZŠ, hračky MŠ 51 

DHIM 69 

Školení a kurzy 43 

Energie  625 

Opravy, revize 323 

Nákup materiálu 138 

Inventář – drobný majetek 202 

Potřeby pro MŠ a ŠD 48 

Konektivita (připojení k internetu) 36 

Software, licence 15 

Pojištění majetku 24 

Odpisy 21 

Ostatní sluţby, TDO  

Výdaje celkem 10.207 

 

Tabulka č. 17 : Fondy – přehled k 31. 12.2008 

 

Fond odměn 19 

Fond rozvoje investičního majetku 144 

FKSP 112 

Fond rezervní  450 
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10.Výroční zpráva mateřské školy mateřské školy za školní rok 2008/2009 

 
Do mateřské školy v letošním školním roce docházelo 44 dětí ve věkovém sloţení 

2 – 6 let, z devíti předškoláků bylo zapsáno do základní školy osm dětí, jednomu 

dítěti byl udělen odklad školní docházky. 

Mateřská škola pracuje podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a 

také podle našeho školního programu – S kamarádem do pohádky.Tento program 

je rozpracován do deseti integrovaných bloků, které jsou propracovány do dalších 

konkrétnějších projektů, které obsahují všechny oblasti, jeţ vyţaduje Rámcový 

program pro předškolní vzdělávání. Vše na sebe navazuje a souvisí (viz myšlenková 

mapa). V tomto školním roce jsme vypracovaly nový Třídní vzdělávací program, 

který bude průběţně doplňován dle nových poznatků a zkušeností. 

Snaţíme se, aby děti v mateřské škole dostaly příleţitost zúčastnit se všech 

aktivit, o které mají zájem. Snaţíme se zapojit do aktivit školy rodiče a to 

především pomocí rozhovorů, pořádáním nejrůznějších aktivit společných pro děti 

i rodiče. 

I v letošním roce pokračoval krouţek angličtiny vedený Mgr. Michaelou Kufovou. 

Taktéţ jsme se s dětmi zúčastnily plaveckého výcviku v Bystřici, zorganizovaly 

jsme příchod Mikuláše do MŠ, který byl spojen s vystoupením a rozdáváním 

dárků, Knoflíkový karneval, nacvičily jsme s dětmi dvě veřejná vystoupení pro 

rodiče i veřejnost k příleţitosti oslav Vánoc a Dne matek.  Dále jsme  připravily  

pro děti dopoledne plné her a soutěţí k příleţitosti Dne dětí a také výlet v obci 

spojen s rozloučením s předškoláky. 

Do mateřské školy přijela divadla Křesadlo, Beruška a Divadélko jedna dvě 

s výchovnými představeními. 

Naším záměrem je dát dětem dostatek zajímavých aktivit a snaţit se formovat 

takové charakterové vlastnosti dítěte, jako je smysl pro kamarádství, soucítění, 

vzájemná spolupráce mezi dětmi, ale i vztahy a postoje dětí k různým problémům 

ţivota. 

V průběhu roku jsme zaznamenaly řadu úspěchů, ale i neúspěchů, z kterých jsme 

si vzaly ponaučení do příštího školního roku. 
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11.Výroční zpráva školní družiny za školní rok 2008/2009 

 

 

Školní druţinu ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo průměrně 23 dětí. 

Nejvíce přihlášených dětí bylo v měsíci březnu – 24 a nejméně v červnu – 14. Do 

školní druţiny byly přihlášeny děti z 1. aţ 5.ročníku. 

Druţina měla k dispozici dvě místnosti. Dále jsme vyuţívali školní tělocvičnu, 

počítačovou učebnu a školní cvičnou kuchyni. 

V činnostech přírodovědných jsme poznávali přírodu v okolí školy, četli jsme 

z knih zvířatech, řešili rébusy a doplňovačky s přírodovědnou tématikou, 

k prohloubení poznávání jsme vyjeli do Muzea v Třinci na výstavu Naše šelmy, 

která se setkala s velkým ohlasem. 

V činnostech esteticko-výchovných jsme v druţině soutěţili ve zpěvu, poslouchali 

hudbu, poznávali písně podle melodie. 

 

Ve výtvarných činnostech jsme kreslili, malovali, soutěţili o Nejhezčí výkres, 

zhotovili jsme přáníčka k Vánocům, Velikonocím a pro maminky ke Dni matek. 

Také jsme udělali a upekli ozdoby ze slaného těsta. 

Cvičnou kuchyni jsme vyuţili hned třikrát. K Vánocům jsme pekli pečivo 

z lineckého těsta, na karneval jsme udělali rohlíčky z listového těsta a piškot 

s jablky, které jsme sami snědli po školním karnevalu. K Velikonocím jsme pekli 

zajíčky z kynutého těsta. 

Důkazem naší zručnosti byly dárky budoucí prvňáčky. 

 

V činnostech zdravotnických naši druţinu navštěvovala dvakrát měsíčně 

předsedkyně místní organizace Českého červeného kříţe paní Czerneková, která 

se podílela na učení se poskytování první pomoci a na zdravotnickou soutěţ. Tato 

se konala ve Frýdku-Místku, které jsme se  společně s děvčaty z druhého stupně 

zúčastnili. Pravidelnou činnost zdravotnického krouţku jsme ukončili opékáním 

párků U poţárníka. 

 

Velmi důleţitá a velmi pestrá byla naše činnost v oblasti dopravní výchovy. 

Společně jsme řešili dopravní testy ze znalostí silničního provozu, uspořádali 

jsme tradiční závody zručnosti na jízdních kolech. Vítězové byli odměněni. 

 

V činnostech sebevzdělávacích jsme kromě vyplňování pracovních sešitů soutěţili 

v doplňovačkách na tabuli, hráli jsme kolektivní hry na rozvoj slovní zásoby, 

začali jsme se základy německého jazyka, avšak pro malý zájem jsme tuto 

činnost v listopadu ukončili. 
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V činnostech sportovních jsme v tělocvičně i na hřišti TJ hráli míčové hry, 

v terénu jsme běhali na čas. Děti se naučili skákat přes švihadlo v soutěţi 

Švihadlová princezna. V lednu se devět dětí zúčastnilo olympiády v DDM 

Bystřice. Za pěkného počasí jsme chodili na vycházky, byli jsme na Goře, 

Odmiarku, Střelmě. V červnu jsme podnikli celodenní výlet na Velkou Čantoryji, 

ale radost nám zkazilo špatné počasí. Celkem 8 krát jsme vyjeli na krytý bazén 

do Bystřice. 

 

Ve společenských činnostech vystoupilo 9 dětí na Vítání občánků na Obecním 

úřadě. Na podzim jsme uspořádali dvě zajímavé soutěţe – O nejkrásnější autíčko 

a O nejkrásnější panenku. V lednu všechny děti soutěţily  v anketě o nejkrásnější 

pohádku vysílanou během vánočních prázdnin. V zimě jsme pak ještě uspořádali 

soutěţ O nejhezčí plyšovou hračku. 

Na jaře jsme předvedly pásmo písniček a básniček na schůzi ČČK v Nýdku. 

Vystoupené sklidilo zaslouţený ohlas. 

Velkým tahákem byla naše účast v klubu Bijásek, kdy jsme společně jednou 

měsíčně jezdili na představení do třineckého kina Kosmos. Všechny filmy byly 

dobře vybrány a dětem se moc líbily. 

 

Kaţdé tři měsíce jsme společně vyhodnocovali soutěţ o červené a černé puntíky 

za chování.  

V únoru jsme si spořádali svůj vlastní karneval, nejhezčí masky byly odměněny 

sladkou odměnou a v březnu soutěţ O nejvšestrannějšího chlapce a dívku.  

Naší poslední akcí bylo červnové divadlo O červené karkulce pro děti z prvního 

stupně naší školy. 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu předkládá ředitel školy Mgr. Jan Čechura 

 

V Nýdku dne 30.září 2009  

 

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Nýdek byla projednána a 

schválena na pedagogické radě dne xx.října 2009. 

 

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Nýdek byla projednána a 

schválena školskou  radou dne xx.října 2009. 

 

V Nýdku dne xx.října 2009 Petr Heczko,  předseda  školské rady 
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