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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 školy IZO Kapacita součásti 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 2009/2010 měla základní škola k 1. září 2009 zapsáno celkem 

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

 

 

 

Tabulka  č. 2 : Počet ţáků základní školy a průměr na třídu k 1. září 2009 

   

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

Poč.tříd 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 9 

Hoši 7 7 7 7 9 37 2 10 8 13 33 70 

Dívky 3 6 10 10 8 37 13 6 9 7 35 72 

Celkem 10 13 17 17 17 74 15 16 17 20 68 142 

Průměr      14,8     17 15,8 
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Tabulka č. 3 : Počet ţáků základní školy k 30. červnu 2009 

   

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

Poč.tříd 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 9 

Hoši 8 7 7 7 9 38 2 10 8 13 33 71 

Dívky 3 6 10 12 8 39 13 6 9 7 35 74 

Celkem 11 13 17 19 17 77 15 16 17 20 68 145 

Průměr      15,4     17 16,1 

 

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 přesně dosahuje. Celkově je průměr na třídu na 

hodnotě 16,1 ţáka. Na základě této skutečnosti jsme opakovaně poţádali 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 se do Nýdku přistěhovaly nové rodiny a ţáci nám přibyli. 

Tyto změny byly způsobeny přirozenou migrací obyvatelstva. 

 

 

Ve školním roce 2009/2010 měla mateřská škola k 1. září 2009 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 16 11 27 

Děvčata 9 14 23 

Celkem 25 25 50 

 

V mateřské škole se začíná projevovat mírný nárůst počtu dětí proti 

předchozímu školnímu roku.  

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2. Přehled učebních plánů 

 

Ve školním roce 2009/2010 se ve čtvrtém a pátém ročníku prvního stupně 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 aţ třetím ročníku prvního stupně a šestém aţ osmém ročníku druhého 

stupně se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu „Škola porozumění - 

škola bez hranic“ podle RVP podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

školu.  

 

Pravidelně jsou do výuky zařazovány povinně volitelné předměty, jejichţ skladbu 

ovlivňuje především kvalifikovanost 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 

- Ruský jazyk 

 

 

Dále byla nabídka předmětů rozšířena o nepovinné předměty a zájmové útvary: 

- Keramika 

- Aerobik 

- Atletika 

- Florbal 

- Volejbal 

- Angličtina 

- Náprava čtení a psaní 

- Náboţenství

 

 

Škola má zpracovaný a pravidelně kaţdoročně aktualizovaný ICT plán (Plán 

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

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

software, multimediálních tabulí pro všechny předměty a všechny věkové 

kategorie dětí a ţáků. Dále se řeší školení pracovníků v oblasti informačních 

technologií. Tento plán je uloţen k nahlédnutí u ředitele školy. 

 

V letošním školním roce byla ve škole nově instalována druhá multimediální 

dotyková tabule ActivBoard, která slouţí jako klasická tabule, jako promítací 

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

plocha. 

 

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

připojena k optickému vláknu. Datový signál přivádí Kabelová televize Třinec o 
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dostatečné rychlosti pro práci ve škole. 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 2009/2010 pracovalo ve škole celkem 27 zaměstnanců. 

Pedagogických pracovníků bylo v základní škole a mateřské celkem 18, v základní 

škole 13 učitelů, v mateřské škole 4 učitelky a 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. 

 

 

 

 

Tabulka č. 6 : Věkové sloţení pedagogického sboru základní školy 
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kategorie 19-29 

let 

30-39 

let 

40-49 

let 

50-59 

let 

60 a 

starší 

Celkem Věkový 

průměr 

Přep. 

počet 

ženy 1 6 2 4  13 41,6  

muži  1  2  3 48  

celkem 1 7 2 6  16 42,8  

 

V základní škole pracovalo celkem 13 pedagogických pracovníků, vychovatelka 

školní druţiny a dvě učitelky jsou na mateřské dovolené.   

Věkové sloţení sboru je rovnoměrné.  

 

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 1 1 4 41,8 4 

celkem  2 1 1 4 41,8 4 

 

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 : Kvalifikovanost výuky 

 

 hodiny kval. % nekv. % učitelé kv.uč % 

1.stupeň 120 117 97,5 3 2,5 8 7 87,5 

2.stupeň 129 106 82,17 23 17,83 9 9 100 

ZŠ 249 223 89,56 26 10,44 17 16 94,12 

 

Ve školním roce 2009/2010 došlo opět k celkovému zvýšení kvalifikovaného 

vyučování. Vedení školy vynaloţilo maximální úsilí ke zvýšení kvalifikovanosti  

výuky s cílem maximálního zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu ve škole.  

 

Kromě pedagogických pracovníků školy se na jejím úspěšném a bezproblémovém 

provozu podílí také ekonomka školy. 

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 
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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 4 pracovnice - vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka a 

pomocné kuchařky. V září byl spuštěn provoz v nové kuchyni, která prošla 

celkovou rekonstrukcí a byla vybavena novými spotřebiči.  

 

 

4. Výsledky přijímacího řízení 

 

Devátou třídu ve školním roce 2009/2010 ukončilo celkem 20 ţáků. 

 

Tabulka č. 9 : Rozmístění ţáků na jednotlivé typy škol 

 

 Gym. SŠ 

Zdrav. 

SPŠ 

Stav. 

OA SŠ 

Kanada 

Uč.ob. 

Kanada 

Ost. 

SŠ 

Ost. 

UO 

Celk. 

ţáků 

hoši 3 1 3  3 1 1 1 13 

dívky 1   2 1  1 2 7 

Celk. 4 1 3 2 4 1 2 3 20 

% 20,0 5,0 15,0 10,0 20,0 5,0 10,0 15,0 100 

 

V tomto školním roce se hlásilo na střední školy a odborná učiliště celkem 20 

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

řízení celkem 18 ţáků, dva ţáci uspěli aţ ve druhém kole přijímacího řízení. 

Ke studiu na středních školách bylo přijato celkem 15 ţáků, coţ je 75,0 %.  

Na učební obory se hlásilo a bylo přijato celkem 5 ţáků, t. j, celkem 25,0 %.  

Přínosem k volbě povolání je kaţdoroční jarní návštěva poradenského střediska na 

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

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

zdravotního, prospěchu, moţnosti uplatnění po absolvování školy apod. 

 

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 2009/2010. 

 

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

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZŠ 
Počet žáků 11 13 17 19 17 15 16 17 20 145 
Prospělo 10  2 8 7 6 8 7 12 49 

%           
Samé výborné 10 11 8 5 3 3 2 2 2  

%           
Vyznamenání 10 13 15 11 10 9 8 10 8 94 

%           
Neprospěl 1          

%           
Průměrný 

prospěch za 

1.pololetí  

1,07 1,00 1,00 1,11 1,43 1,43 1,44 1,53 1,61 1,33 

Průměrný 

prospěch za 

2.pololetí 

10,7 1,03 1,15 1,46 1,39 1,43 1,45 1,50 1,65 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 11 13 17 19 17 15 16 17 20 145 
Pochvala TU 10 8 4 11 5 6 5 3 9  
Pochvala ŘŠ     1 1  1 1  
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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 11 13 17 19 17 15 16 17 20 145 
První stupeň  11 13 16 19 17 15 16 17 20 144 

Napomenutí TU    3      3 
Důtka TU           
Důtka ŘŠ         6 6 

Druhý stupeň    1    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. 

 

 

Tabulka č. 14 : Absence 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZŠ 

Počet žáků 11 13 17 19 17 15 16 17 20 145 
Zam.hod. 1.pol 418 396 506 506 653 468 668 911 1221 5447 
Zam. hod. 2.pol 335 431 633 923 683 501 708 975 1442 6631 
Zameškané hod. 
za školní rok 

753 827 1039 1429 1336 969 1376 1886 2663 1207

8 
Průměr na žáka 68,5 63,6 61,1 75,2 78,6 64,6 86,0 110,9 133,1 83,3 
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Větší nemocnost se vţdy projevuje v obdobích chřipkových epidemií apod.  

Rodiče  většinou včas omlouvají nemoc či nepřítomnost dětí a ţáků ve škole, delší 

absence jsou ve většině případů omlouvány ošetřujícími lékaři. 

Rodiče často omlouvají absenci první den telefonicky nebo e-mailem. 

V prvním pololetí školního roku jsme zaznamenali 21 neomluvených hodin u 

jednoho ţáka. Situace byla vyřešena s rodiči ţáka.. 

 

 

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 pozitivních vztahů mezi ţáky, ke škole, ke své obci a také 

posilování národní hrdosti.  

Tyto akce současně plně doplňovaly výuku podle Školního vzdělávacího programu 

Škola porozumění – škola bez hranic. 

Všechny akce byly pro ţáky vítaným zpestřením práce. 

 

Kulturní výchova 

V oblasti kulturního vyţití jsme pokračovali v tradici návštěv profesionálních 

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

nezapomenutelné záţitky a seznámit je s různými divadelními ţánry. Vhodnou 

volbou představení pro ţáky z niţších ročníků byla představení v Divadle loutek 

v Ostravě a pro starší ţáky v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. 

 

Ţáci niţších ročníků pak sami se svými třídními učitelkami nacvičovali krátká 

divadelní představení, která pak s velkým úspěchem předváděli spoluţákům jiných 

tříd. 

Své představení rovněţ nacvičily děti ze školní druţiny. 

 

Enviromentální výchova 

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

k nám pravidelně dojíţděli a společně s našimi ţáky prováděli praktické vyučování 

v přírodě , jehoţ cílem bylo blíţe poznávat ţivot v přírodě.  

 



 11 

Vzhledem k tomu, ţe naše škola leţí v krásné horské krajině, časté vycházky 

v rámci vyučovacích hodin 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. Ve škole spolehlivě funguje sběr starých baterií, na konci 

školního roku jsme uspořádali soutěţ ve sběru těchto baterií. 

Ke Dni Země celá škola pracovala na projektu „Den Země“, který jsme zakončili 

vysazením několika stromů v areálu školy.  

 

Prevence sociálně patologických jevů 

V oblasti prevence výchovy sociálně patologických jevů do školy pravidelně 

zajíţděli pracovníci ostravské společnosti RENARKON. Tito pak ve škole 

prováděli besedy a praktická cvičení se ţáky celé školy podle jednotlivých 

ročníků.  

 

Olympiády a soutěţe 

Ve škole jsme uspořádali řadu soutěţí a ţáci s nejlepšími výsledky pak postupovali 

do okrskových či okresních kol těchto soutěţí. 

Ţáci se zúčastnili Olympiády v českém jazyce, Dějepisné olympiády, 

korespondenční chemické soutěţe Korchem, Matematické olympiády, 

Pythagoriády, Zeměpisné olympiády a dále jazykových soutěţí v anglickém jazyce 

a rovněţ řady výtvarných soutěţí.  

 

Exkurze 

Ţáci, úspěšní řešitelé chemické soutěţe Korchem, se zúčastnili tematickéch 

exkurze do továrny Hyundai v Nošovivích.  

 

Zdravotní výchova 

Zúčastnili jsme se rovněţ tradiční soutěţe Červeného kříţe v poskytování první 

pomoci a znalostech ze zdravovědy. 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. 
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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.  

 

Další akce školy 

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

v přestrojení obdarovávají menší ţáky. 

Největší letní akcí jsou pak tradiční letní školní radovánky, pořádané Sdruţením 

rodičů v areálu školy s vystoupením dětí a ţáků a s bohatým programem, v zimě 

školní ples. 

 

Projektové vyučování 

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

organizačně náročných školních projektů. 

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

stezka, kde se seznamovali s historií Nýdku. 

 

Sport 

Největší počet soutěţí je pravidelně v oblasti sportu. 

Ţáci se zúčastnili turnajů a soutěţí ve florbale, kopané, vybíjené, přehazované a 

rovněţ v atletických disciplínách. 

Některé akce se uskutečnily jako školní, některé v rámci Mikroregionu Bystřice – 

Nýdek – Vendryně, další měly mezinárodní zastoupení, např. fotbalový turnaj ve 

Vendryni, kam přijela druţstva z Polska a ze Slovenska. 

Tradiční byl i Street Hockej turnaj ve florbale, kde jsme prošli pouze do 

okrskového kola. 

V zimních měsících jsme uskutečnili týdenní lyţařský výcvik na sjezdovce 

v Bukovci. Nejlepší lyţaři pak reprezentovali školu na Beskydské lyţi v Mostech u 

Jablunkova. 

Další sportovní akce, které jsme sami zorganizovali, nebo kterých jsme se 

zúčastnili : 

- Školní soutěţ Běh kolem Prašivé 

- Mikulášská laťka ve skoku vysokém DDM Bystřice 

- Zimní víceboj na sněhu 

- Hutnická laťka ve skoku vysokém SŠ Kanada 

- Volejbalový turnaj DDM Bystřice 

- Školní turnaj ve stolním tenise 
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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 pro děti a ţáky  školní radovánky. Obě akce byly velmi úspěšné 

 

 

8.Mezinárodní spolupráce 

Ţáci 9.ročníku naší školy společně s učiteli pracovali v ročním projektu 

„Fotografie řekne více neţ 1000 slov“. V projektu s námi pracovali ještě školy 

z německého Hamburku a z izraelského města Tel Aviv. První společné setkání 

proběhlo v Česku, v březnu pak 12 ţáků školy vycestovalo na týdenní pobyt do 

Izraele a v květnu do Hamburku.   

Projekt byl financován Evropskou organizací Europeans for Peace z Berlína. 

Hlavním tématem projektu byl izraelsko-palestinský konflikt a jeho prezentace 

ve sdělovacích prostředcích. 

 

 

  

Dále pokračuje spolupráce se školami v polské Wisle v rámci přesharniční 

spolupráce. Podzimní setkání proběhlo na hranici s ukázkami práce hasičů a 

vojáků. 
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Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace 

Nýdek 293 

 

 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní 

rok 2009/2010 
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 Identifikační údaje 

 
Školní vzdělávací program: „ S KAMARÁDEM DO POHÁDKY“ 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková 

organizace 

Adresa: 739 96 Nýdek 293 

Ředitel školy: Mgr. Jan Čechura 

Vedoucí učitelka: Halina Raszková 

Zřizovatel: Obecní úřad Nýdek 

IČO: 60801701 

IZO: 107622084 

Typ: Mateřská škola s celodenní péči 

Telefon: 558 985 137, 558 985 138, mobil 736 626 738 

Stanovená  

kapacita:  60 dětí 

Věk dětí: 3 – 6 (7) let 

Počet tříd: 2 třídy 

Provozní doba: od 6,30 hodin do 16,00 hodin 

Vyuţití zařízení 

pro jiné aktivity: v současné době nikoli 

E-mail: msnydek@volny.cz 

Zpracovatele ŠVP: tým pedagogických pracovnic mateřské školy pod vedením 

 vedoucí učitelky, na základě hodnocení předešlých ŠVP 

Platnost od:  1.9.2009 

 

 

Charakteristika mateřské školy 
 

Mateřská škola je umístěná v budově základní školy, v pěkném prostředí mezi 

horami. 

Provoz školy probíhá ve dvou třídách, v nichţ jsou děti rozděleny dle věku. V 

rámci organizace školy dochází k pravidelnému spojování tříd a tedy i k vytváření 

heterogenních skupin v ranních a odpoledních hodinách i během pobytu na školní 

zahradě. Vybavení tříd je na dobré úrovni a je postupně podle finančních 

prostředků doplňováno. Třídy, šatny a školní chodby zdobí výtvarné práce dětí. 

Mateřská škola má dostatek hraček, knih a didaktických pomůcek, klademe důraz 

na hračky, které nutí děti k přemýšlení a aktivní hře. Všechny hračky jsou dětem 

velmi dobře přístupné, takţe si je děti mohou snadno sami nejen brát, ale i 

ukládat. Všechny místnosti mateřské školy jsou velmi dobře větratelné a 

prosvětlené. 

mailto:msnydek@volny.cz
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Od června 2007 budovu základní školy obklopuje krásná školní zahrada, kde se 

nachází dětské pískoviště a sestava dětských prolézaček a houpadel. K pobytu 

venku vyuţíváme i pěkného okolí školy. Neustálým zlepšováním prostředí mateřské 

školy se dlouhodobě snaţíme vytvářet prostředí, ve kterém se všichni zúčastnění 

– děti, rodiče i zaměstnanci budou cítit co nejlépe. 

 

Personální podmínky  vzdělávání 
Ve školním roce 2009/2010 pracovaly v mateřské škole tři kvalifikované a jedna 

nekvalifikovaná učitelka s pedagogickým vzděláním (obor vychovatelství). O 

provoz na naší škole se starala jedna školnice a jedna uklízečka. Kolektiv všech 

pracovníků vzájemně spolupracoval, pomáhal si, důvěřoval a vycházel si vstříc. 

Kaţdá učitelka pracovala také sama na sobě, aktivně se učila novým dovednostem, 

vyměňovala si zkušenosti a přistupovala ke své práci tvořivě, se zdravou mírou 

sebevědomí a osobní zodpovědnosti. 

 

Průběh vzdělání 
V září 2009 bylo k předškolnímu vzdělání přijato 50 dětí do dvou tříd 

rozdělených dle věku (od 3 do 4 let a od 5 do 6 let). Na konci školního roku 

2009/2010 ukončilo předškolní docházku 13 dětí, které nastoupily do 1. třídy. Tři 

předškoláci dostali odklad školní docházky. 

V letošním školním roce 2009/2010 jsme pracovali podle vytvořeného školního 

vzdělávacího programu nazvaného „S KAMARÁDEM DO POHÁDKY“.  

Program vychází z podmínek naší školy a směřuje k cílům předškolního vzdělávání. 

Naším cílem je vyuţívat přirozené touhy dítěte po poznání a přitom mu předávat 

takové hodnoty a postoje, které budou formovat jeho osobnost. Jméno naší 

mateřské školy KAMARÁD právě vede k tomu, ţe se kaţdodenně a při všech 

činnostech zaměřujeme na formování takových charakterových vlastností dítěte, 

jako je smysl pro kamarádství, soucítění, vzájemná spolupráce mezi dětmi, 

bezbariérová komunikace, ale i vztahy a postoje dětí k různým problémům ţivota, 

uvědomění si účasti vlastní osoby na moţnosti jejich řešení, respektování 

domluvených pravidel, protoţe i naše společnost stojí na určitých obecně 

uznávaných pravidlech. 

Činnosti byly zaměřeny na celkový rozvoj dítěte s přihlédnutím na jeho 

individuální moţnosti. Během školního roku děti získávaly osobní samostatnost, 

rozvíjela se schopnost projevovat se a vyjadřovat, působit na své okolí a nabývat 

různé zkušenosti. V nemalé míře se rozvíjela i spolupráce s rodiči, základní 

školou, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Třinci, s DDM Bystřice, místní 

knihovnou,  logopedickou poradnou a s penzionem – Domovem důchodců v Nýdku. 

Na vzdělávací program navazovaly další plánované aktivity, jako například 

divadelní představení, výstavy, exkurze a výlety, plavecký výcvik, besídky, dílny, 

výtvarné soutěţe, návštěva dětí z MŠ ve škole, Bramboriáda se seniory, podzimní 
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čarování, Mikulášská oslava, vánoční jarmark, zimní hry, projekt Marťánek náš 

kamarád  ve spolupráci s firmou Walmark. 

 

Podpora školy dětem 
Mateřská škola spolu s rodiči pořádala výlet do ZOO Lešná, čtyřikrát  v roce bylo 

zařazeno divadelní představení v mateřské škole agenturou Kaňka, Křesadlo, 

jednou jsme shlédli v kině Kosmos představení brněnského divadla Věţ, proběhl 

plavecký výcvik na bazéně v Bystřici v deseti lekcích. Pro předškolní děti byl 

připravován jednou týdně krouţek angličtiny, viděli jsme vystoupení kouzelníka a 

připravili jsme mikulášskou a vánoční besídku. Kaţdoročně se loučíme 

s předškoláky besídkou a pasováním na školáky. Paní učitelky se podílely se 

zájmem na plánování a uskutečňování všech akcí školy. 

 

Výsledky vzdělávání 
Úkoly stanovené pro tento školní rok se podařilo splnit. Plánované aktivity se 

vydařily, zaţili jsme spoustu legrace a radostných chvil. Tradiční akce jako 

například oslava Dne matek s posezením, výlet rodičů s dětmi, pasování 

předškoláků na školáky, se pro svou oblibu u dětí, rodičů i učitelek stávají tradicí 

mateřské školy. 

 

Aktivity mateřské školy ve školním roce 2009/2010 
 

PODZIM: 

 Podzim (výukový program ekolog. výchovy) 

 Bramboriáda ve spolupráci se seniory 

 výstava ovoce a zeleniny, plodů lesa 

 divadelní představení 

 „Dubový muţíček“ – poznávání nejznámějších stromů a jejich plodů 

(výukový program ekologické výchovy) 

 

ZIMA: 

 Mikuláš ve školce (s rodiči) 

 vánoční nadílka 

 kloboukový maškarní karneval 

 plavecký výcvik starších dětí v krytém bazéně v Bystřici 

 zimní olympijské hry 

 

JARO: 

 pěvecká soutěţ Slavíček 

 keramické dopoledne v DDM 

 návštěva knihovny 
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 projekt Marťánek náš nový kamarád 

 velikonoční besídka v penzionu pro důchodce 

 oslavy DNE MATEK (s rodiči) 

 fotografování dětí – tablo předškoláků 

 „Krtkova domácnost“ – co je to půda ( výukový program ekolog. výchovy) 

 

LÉTO: 

 Den dětí 

 výlet rodičů s dětmi 

 dětské radovánky 

 rozloučení s předškoláky – pasování na školáky 

 Výroční zprávu předkládá ředitel školy Mgr. Jan Čechura 
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Výroční zpráva o činnosti školní družiny za  školní rok 2009-2010 
 

     Naši školní druţinu navštěvovalo ve školním roce průměrně 25 dětí, nejvíce 

bylo v květnu a nejméně v září. Pro svou činnost máme k dispozici dvě místnosti. 

Můţeme vyuţívat tělocvičnu,cvičnou kuchyňku a učebnu výpočetní techniky. 

Vyuţíváme krásného okolí školy k procházkám a hřiště u školy i pod školou 

k míčovým hrám. 

    V činnostech přírodovědných jsme se věnovali poznatkům o domácích 

zvířatech a květinách,které rostou v okolí. Četli jsme encyklopedie o zvířatech, 
pozorovali změny ročních období. 

    V činnostech esteticko-výchovných jsme opakovali známé písně, poznávali jsme 

písně jen podle melodie. Písně a verše jsme vyuţili na vystoupeních na veřejnosti. 

Kreslili jsme do soutěţe DDM v Bystřici domácího mazlíčka, tiskli z brambor, 

zkoušeli různé techniky malby. V pracovní činnosti jsme vyšívali přáníčka 

kříţkovým stehem k Vánocům, Velikonocům a mamince k svátku. Také jsme pro 

maminku vyrobili papírový věneček. Děti se učily plést věnečky z ţivých květin. 

      K našemu divadelnímu představení jsme malovali kulisy. Před Vánocemi jsme 

odehráli pohádky O dvanácti měsíčkách a O Popelce pro MŠ a 1.stupeň naší školy. 

Na přípravě divadla se zúčastnilo 11 dětí. Ve výtvarných činnostech jsme malovali 

na folii barvami na sklo, také jsme tvořili výkresy prstovými barvami. Ve cvičné 

kuchyňce peklo 18 dětí linecké těsto, na besídku jsme pekli jablečný závin 

z listového těsta. Na karneval jsme si upekli rohlíčky z listového těsta.  

K Velikonocům jsme pekli zajíčky z kynutého těsta, účastnilo se 17 dětí. Účastnili 

jsme se Májového malování na místní poště. Kreslili jsme také venku. Vyrobili 

jsme panáčky z papíru pro budoucí prvňáky k zápisu. Měli jsme několikrát 

soutěţe ve zpěvu jednotlivců. 

     V činnosti zdravotnické jsme se seznamovali se základy 1.pomoci.Naši školní 

druţinu navštěvovala předsedkyně MO ČČK, paní Czerneková, která nám 

pomáhala. V dubnu se 5 dětí naší druţiny zúčastnilo soutěţe mladých zdravotníků 

ve Frýdku-Místku. Do dalšího kola jsme nepostoupili. Činnost zdravotníků jsme 

ukončili soutěţí u Poţárníka s opékáním párků. 

     V činnostech dopravních jsme se učili pravidla pro chodce a pro cyklisty a 

dopravní značky. V září a v říjnu jsme soutěţili na kole v rychlosti, zúčastnilo se 

11 a 7 dětí, v dubnu jsme měli u školy soutěţe na kole ve zručnosti, zúčastnilo se 

12 dětí. Na konci dubna jsme si udělali na kolech výlet do Bystřice. Jelo 8 dětí a 

tatínek jedné dívky. Děti psali tři testy o ceny z pravidel silničního provozu. 

Vyrobili jsme si také dopravní značky z papíru. 

     V činnostech sebevzdělávacích jsme vyplňovali pracovní listy z českého 

jazyka a matematiky,měli jsme dlouhodobou soutěţ jednotlivců,ukaţ,co umíš 

zaměřenou na rozvoj slovní zásoby. Oblíbená byla návštěva místní knihovny a 

samostatná četba v Encyklopediích.Děti také rády řešily doplňovačky a hrály hry 
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podle televize Riskuj a Nejslabší, máte padáka. Úkoly musely také plnit na 

vycházkách, kam šly podle šipek a hledaly schované dopisy. 

       V činnostech sportovních jsme chodili na bazén do Bystřice. Byli jsme tam 

7krát za rok, průměr 8 dětí. Měli jsme v době Olympiády dlouhodobou soutěţ 

v různých disciplinách jednotlivců. Na jaře jsme zorganizovali atletický trojboj. 

Chodili jsme na vycházky - například k Penzionu na Hluchovou a k Učilišti.  

V červnu jsme uţ tradičně byli na celodenním výletě na Čantoryji. Zúčastnilo se 

17 našich dětí a 3 ţákyně 2.stupně naší školy. Výlet se líbil, i počasí nám vyšlo. 

V červnu jsme byli na sportovních hrách v Bystřici, které pořádal DDM. 

Zúčastnilo se 11 dětí. Dostali jsme pěkné odměny, protoţe se děti dobře umístily. 

       V činnostech společensko-výchovných jsme se v počtu 12 dětí zúčastnili 

Vítání občánků na OÚ v Nýdku. Děti zpívaly, hrály na hudební nástroj a 

přednášely básně o dětech. V prosinci jsme měli besídku s výměnou dárků. 

Zúčastnilo se 20 dětí. Uţ tradičně v prosinci jsme navštívili program Ţivý betlém 

před Muzeem v Třinci. Letos byla zima 20 stupňů pod nulou, ale vystoupení 

studentů bylo vydařené. V lednu jsme měli soutěţ O nejkrásnější hračku a 

v květnu soutěţ O nejhezčí plyšovou hračku. Zúčastnilo se 15 a 13 dětí. Jako 

kaţdý rok i letos jsme dělali anketu Nejhezčí pohádka vysílaná O Vánocích. 

Zúčastnily se všechny děti. V březnu jsme vystoupili s programem na schůzi ČČK 

na OÚ v Nýdku. Bylo tam 10 dětí. V únoru jsme si udělali v druţině karneval, na 

který jsme si napekli rohlíčky. Masky si přineslo 18 dětí. K Velikonocům jsme 

vystoupili s programem v Penzionu na Hluchové. Devět vystupujících dětí se moc 

líbilo a dostali jsme bohaté občerstvení. Poslední týden v červnu vystoupilo 6 

dětí naší druţiny s pohádkou Sůl nad zlato před 1. a 2. třídu a MŠ. Pohádka se 

líbila. Účastnili jsme se klubu Bijásek v třineckém kině Kosmos. Jednou měsíčně 

jsme jeli na vybraný film. Zúčastnilo se 15 dětí. Filmy se líbily. Celoročně byly 

odměňovány jednou za tři měsíce děti, které získaly největší počet,,kladných“ 

bodů-červených puntíků. Děti s největším počtem záporných bodů-černých 

puntíků byly pokárány. 

 

Zpracovala Caputová Olga,vychovatelka 29.června 2010 
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V Nýdku dne 24.září 2010  

 

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Nýdek byla projednána a 

schválena na pedagogické radě dne 29.září 2010. 

 

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Nýdek byla projednána a 

schválena školskou  radou dne 14.října 2010. 

 

V Nýdku dne 14.října 2010 Petr Heczko,  předseda  školské rady 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


