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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 a se změnou kapacity od 1.února 

2011. 

 

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

nemá v současné době žádná 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. Libor Svider 

Zástupce ředitele školy: Mgr. Kamil Ryška   

Oba jmenovaní vystupují jako statutární zástupci školy. 

 

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

U školní družiny byla od 1. 11. 2013 navýšena kapacita z 25 na 30 dětí a byla 

zřízena ranní družina od 06.30 do 07.45 hodin.  

 

Tabulka č. 1 : Součásti školy 

 

Součást školy IZO Kapacita součásti zařazení 

Základní škola 600 134 059 230 1.3.2006 

Školní družina 119 600 587 30 27.5.1996 

Školní jídelna 119 600 579 250 27.5.1996 

Mateřská škola 107 622 084 72 1.3.2006 

 

 

Ve školním roce 2013/2014 měla základní škola k 2. září 2013 zapsáno celkem 

142 žáků v devíti ročnících, v každém ročníku po jedné třídě.   

 

Tabulka  č. 2 : Počet žáků základní školy k 2. září 2013 

   

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 15 11 7 4 6 43 7 9 7 11 34 77 

Dívky 8 5 10 9 3 35 5 10 9 6 30 65 

Celkem 23 16 17 13 9 78 12 19 16 17 64 142 



 

 

Tabulka č. 3 : Počet žáků základní školy k 27. červnu 2013 

   

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 15 11 7 5 6 44 7 9 8 11 35 79 

Dívky 8 5 10 8 3 34 6 10 9 6 31 65 

Celkem 23 16 17 13 9 78 13 19 17 17 66 144 

 

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

vyplývá, že na prvním stupni i druhém stupni je průměrný počet žáků na třídu pod 

hranicí 17 žáků, v celé škole činí průměr na třídu 16,0 žáků. 

Na základě této skutečnosti jsme požádali obec o udělení výjimky z počtu žáků. 

Změny v počtu žáků je pro nás citlivá záležitost, protože celkový počet žáků 

stále klesá. 

 

 

Ve školním roce 2013/2014 měla mateřská škola k 1. září 2013 zapsáno celkem  

57 dětí ze spádové oblasti Nýdku a Bystřice. 

Celkem měla mateřská škola tři oddělení – třídy – nejmladší, střední a starší děti. 

 

Tabulka č. 4 : Počty dětí v mateřské škole k 1. září 2013 

 

Oddělení Nejmladší Střední Starší Celkem 

Hoši 10 10 12 32 

Děvčata 3 12 10 25 

Celkem 13 22 22 57 

 

V prosinci 2010 jsme požádali v mimořádném termínu Krajský úřad Ostrava, 

odbor školství, mládeže a sportu o navýšení kapacity mateřské školy. Navýšení 

kapacity bylo schváleno na počet 72 dětí. 

 

Tabulka č. 5 : Počty dětí v mateřské škole k 27. červnu 2014 

 

Oddělení Nejmladší Střední Starší Celkem 

Hoši 10 10 12 32 

Děvčata 8 12 11 31 

Celkem 18 22 23 63 



2. Přehled učebních plánů 

 

Ve školním roce 2013/2014 se v prvním ročníku prvního stupně až devátém 

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, jejichž skladbu 

ovlivňuje především kvalifikovanost jednotlivých vyučujících a možnosti školy 

z hlediska vybavení odborných učeben a rovněž podle zájmu žáků.  

V tomto roce byly do výuky zařazeny následující volitelné předměty:  

-  

- Seminář ze zeměpisu  

- Informatika 

- Technické kreslení 

- Seminář z přírodopisu 

- Dramatická výchova 

- Konverzace v anglickém jazyce 

- Občanská výchova 

 

 

Dále byla nabídka předmětů rozšířena o nepovinné předměty, zájmové útvary 

Keramika, atletika, florbal, angličtina, náprava čtení a psaní, náboženství a 

nadstandartní výuka hrazená z evropských fondů s názvem „Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost“ v oblastech Čj, Aj, M, Př. 

 

Škola má zpracovaný a pravidelně každoročně aktualizovaný ICT plán (Plán 

rozvoje informačních a komunikačních technologií), jehož 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 žáků. Dále se řeší školení pracovníků v oblasti 

informačních technologií.  

 

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

připojena k optickému vláknu. Datový signál přivádí Kabelová televize NejTV 

Třinec v dostatečné rychlosti pro práci ve škole.  

 

Vzhledem k vysoké poptávce po absolventech technických oborů učňovských i 

středoškolských a po dobrých zkušenostech z minulých let byl do výuky 

opakovaně zařazen předmět Technické kreslení, který pak žákům umožnil 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 

každoročně 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. 

Nebo NIDV – Národní institut dalšího vzdělávání Ostrava. 

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

 

3. Pracovníci školy 

 

Ve školním roce 2013/2014 pracovalo ve škole celkem 29 zaměstnanců. 

Pedagogických pracovníků bylo v základní škole a mateřské celkem 19, v základní 

škole 13 učitelů, v mateřské škole 5 učitelek a 1 vychovatelka ve školní družině, 

která má částečný úvazek i na 1. stupni ZŠ.. 

Ve správě pracovalo celkem 6 zaměstnanců (ekonomka školy, školník ZŠ, školnice 

MŠ a tři uklízečky) a dále 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 složení 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 1 3 5 2 1 12 44,5 10,5 

muži  1  1  2 45,5 2 

celkem 1 4 5 3 1 14 44,6 12,5 

 

V základní škole pracovalo celkem 14 pedagogických pracovníků včetně 

vychovatelky školní družiny a jedna učitelka je na mateřské dovolené.   

Věkové složení sboru je rovnoměrné.  

 

Tabulka č. 7 : Věkové složení pedagogického sboru mateřské školy 

 

kategorie 19-29 

let 

30-39 

let 

40-49 

let 

50-59 

let 

Celkem Věkový 

průměr 

Přep. 

počet 

ženy 1 1 2 1 5 41,4 5 

celkem 1 1 2 1 5 41,4 5 



V mateřské škole pracovalo celkem 5 učitelek, z toho čtyři mají příslušnou 

kvalifikaci, tj. střední škola s kvalifikací učitelství pro mateřské školy (80 %) a 

jedna učitelka (20 %) má vystudovánu SPgŠ, obor vychovatelství.  

 

Tabulka č. 8 : Kvalifikovanost výuky 

 

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

1.stupeň 118 112 94,9 6 5,1 9 8 88,8 

2.stupeň 122 108 88,5 14 11,5 10 10 100 

ZŠ 240 220 91,6 20 8,3 19 18 94,7 

 

Ve školním roce 2013/2014 nedošlo k poklesu kvalifikovaného počtu vyučovaných 

hodin. Kvalifikovanost vyučování je celkem vysoká. Vedení školy bude i nadále 

vynakládat maximální úsilí ke zvýšení kvalifikovanosti výuky s cílem maximálního 

zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu ve škole.  

Kromě pedagogických pracovníků školy se na úspěšném a bezproblémovém 

provozu podílí také ekonomka školy. 

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

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

přehledný a ekonomicky bezchybný provoz školy.  Provádíme každoročně 

pravidelnou a důslednou kontrolu stavu školní knihovny, skladu učebnic a 

především úspornou likvidaci starých, nepoužívaných a jinak nevhodných pomůcek. 

Ve škole proběhl každoroční ekonomický audit, který provedli pracovníci 

Městského úřadu Třinec, jehož výsledky potvrdily správnost účetnictví a 

bezchybné a pečlivé vedení správy majetku. 

 

Školník zabezpečoval rozsáhlejší údržbářské práce ve všech profesích a na jaře 

a v létě pravidelně spolu se žáky a učiteli v rámci pracovního vyučování udržoval 

školní zeleň, trávníky a ostatní plochy. 

Uklízečky pak pracovaly pravidelně a zodpovědně při udržování 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, věkový průměr je 51 let.  

 

4. Výsledky přijímacího řízení 

 

Devátou třídu ve školním roce 2013/2014 ukončilo celkem 17 žáků. 

 

 

 



Tabulka č. 9 : Rozmístění žáků na jednotlivé typy škol 
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hoši  1 1   4 2 1 1 1  11 

dívky 2   1 1 0 1    1 6 

Celk. 2 1 1 1 1 7  1 1 1 1 17 

% 11 6 6 6 6 24 17 6 6 6 6 100 

 

V tomto školním roce se hlásilo na střední školy a odborná učiliště celkem 17 

žáků z devátého ročníku, z toho celkem 11 chlapců a 6 děvčat. Z tohoto počtu 

bylo přijato v prvním kole přijímacího řízení všech 17 žáků.  

Ke studiu na středních školách bylo přijato celkem 17 žáků, z toho 11 maturitních 

oborů a 6 výučních oborů. což je 100 %.  

Přínosem k volbě povolání je každoroční jarní návštěva poradenského střediska 

na Úřadu práce v Třinci pro žáky 8. ročníku. Zde se žáci dozvědí další informace 

o možnostech studia, výběru povolání, požadavků na jednotlivé profese z hlediska 

zdravotního, prospěchu, možnosti uplatnění po absolvování školy apod. 

Všichni žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku odešli ze školy po 

absolvování všech devíti ročníků. 

5. Výsledky vzdělávání žáků  

Další kapitola podrobně hodnotí výsledky výchovně-vzdělávacího procesu 

v průběhu celého školního roku 2013/2014. 

 

Tabulka č. 10 : Výsledky výchovně-vzdělávací práce za šk. rok 2013/2014 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZŠ 

Počet žáků 23 16 17 13 9 13 19 17 17 144 

Prospělo 23 16 17 13 9 13 18 17 17 144 

% 100 100 100 100 100 100 95 100 100 97,8 

Samé výborné 23 1 8 1 5 1 1 1 1 42 

% 100 6 47 8 56 8 5 6 6 29 

Vyznamenání 23 16 16 6 5 5 8 4 5 88 

% 100 100 94 46 56 38 42 24 29 56 

Neprospěl 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

% 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 2,2 

Prům. prospěch  1,0 1,1 1,2 1,5 1,3 1,6 1,6 1,7 1,8 1,4 



 

 

Všichni vyučující kladou na klasifikaci maximální důraz především z hlediska 

objektivity, srozumitelnosti a přesnosti. Klasifikace jednotlivých žáků 

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 žáky, 

případně s jejich rodiči. 

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

Klasifikace slovním hodnocením byla použita pouze ojediněle na žádost rodičů u 

žáků, kteří jsou vedeni v evidenci integrovaných žáků. 

 

Tabulka č. 12 : Pochvaly za školní rok 2013/2014 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZŠ 

Počet žáků 0 6 14 4 2 3 3 2 3 37 

Pochvala TU 0 6 14 4 2 3 2 2 3 36 

Pochvala ŘŠ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 

V průběhu školního roku byli žáci rovněž 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 již motivačně výrazně obtížnější. Přesto se 

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

Všichni vycházející žáci pak obdrželi upomínkovou odměnu od Sdružení rodičů. 

Pochvaly všem žákům byly tradičně předávány před celou školou při ukončení 

každého 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 žáky, starost o květinovou výzdobu, 

výzdobu školní budovy a celkovou reprezentaci školy. 

 

Tabulka č.13 : Hodnocení chování za školní rok 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZŠ 

Počet žáků 0 0 2 0 0 0 2 0 2 6 

Napomenutí TU 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Důtka TU 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 

Důtka ŘŠ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Druhý stupeň  0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 



 

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

žák selhal, aby si při udělení trestu uvědomil svou žákovskou a občanskou 

odpovědnost a aby takovému žákovi byla ukázána cesta k nápravě. Přestože se 

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

na vyučování opakovaly, nebylo nutno situace řešit udělením sníženého stupně 

z chování. 

 

Tabulka č. 14 : Absence 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZŠ 

Počet žáků 23 16 17 13 9 13 13 17 17 144 

Zam. hod. 1.pol 692 372 668 727 372 487 655 718 481 5172 

Zam. hod. 2.pol 900 606 1005 482 531 552 664 705 1043 6488 

Zam.hod. / rok 1592 978 1673 1209 903 1039 1319 1423 1524 11660 

Průměr na žáka 69,2 61,1 98,4 93 100 55,9 79,9 83,7 89,6 81,2 

 

Větší nemocnost se vždy projevuje v obdobích přechodného počasí a chřipkových 

epidemií apod.  

Rodiče většinou včas omlouvají nemoc či nepřítomnost dětí a žáků 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 6 neomluvených hodin u jednoho 

žáka v 8. ročníku. Situace byla vyřešena s rodiči žáka a absence se dále 

neopakovaly. 

 

 

6. Výsledky inspekce ČŠI 

 

Poslední inspekce byla ve škole provedena pracovníky ČŠI inspektorát Nový Jičín 

ve školním roce 2010/2011. Inspekce proběhla v měsíci září 2010. Výsledky 

inspekce ve škole jsou shrnuty v Inspekční zprávě, která je uložena k nahlédnutí 

u ředitele školy a na webových stránkách ČŠI. 

 

 

7. Další aktivity školy 

 

Školní vyučování se v průběhu školního roku doplňovalo nejrůznějšími kulturními, 

sportovními a jinými společenskými akcemi, jejichž hlavním cílem bylo zpestření 



výuky a posílení pozitivních vztahů mezi žáky, 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 žáky vítaným zpestřením práce. 

 

Kulturní výchova 

V oblasti kulturního vyžití jsme pokračovali v tradici návštěv divadel s cílem 

vytvořit u dětí kladný vztah k divadlu a připravit jim nezapomenutelné zážitky a 

seznámit je s různými divadelními žánry. Vhodnou volbou představení pro žáky 

z nižších ročníků byla představení v Divadle loutek v Ostravě a pro starší žáky 

v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Jediným problémem těchto 

akcí je značná finanční náročnost, především doprava do divadla. 

 

Žáci nižších ročníků pak sami se svými třídními učitelkami nacvičovali krátká 

divadelní představení, která pak s velkým úspěchem předváděli spolužákům jiných 

tříd. Žáci devátého ročníku v rámci volitelného předmětu Dramatická výchova 

pravidelně nacvičovali krátké scénky, které se u ostatních žáků školy setkaly 

s velkým ohlasem. 

Své představení rovněž nacvičily děti ze školní družiny. 

 

Environmentální výchova 

Vzhledem k tomu, že naše škola leží v krásné horské krajině, časté vycházky 

v rámci vyučovacích hodin do přírody v rámci přírodovědy či přírodopisu v žácích 

posilovaly vztah k přírodě a k její ochraně.  

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

třídění odpadu. Ve škole jsou instalovány sběrné nádoby na plasty, papír, sklo a 

nápojové kartóny. Ve škole spolehlivě funguje sběr starých baterií. 

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

každoročním vysazením několika stromů v areálu školy.  

 

Prevence sociálně patologických jevů 

V oblasti prevence výchovy sociálně patologických jevů jsme se zúčastnili 

přednášky „Láska ano, děti ještě ne“ zaměřenou na bezpečný sex a plánované 

rodičovství. Další akcí v oblasti prevence byla beseda pod vedením p. Pavlíkové 

z poradny pro ženy a dívky na téma dospívání pro 6. a 7. ročník. Oblast prevence 

je začleněna do všech předmětů a žáci v této citlivé oblasti zpracovávají další 

různé materiály.  

  

 

 



Olympiády a soutěže 

Ve škole jsme uspořádali řadu soutěží a žáci s nejlepšími výsledky pak postupovali 

do okrskových či okresních kol těchto soutěží. 

Žáci se zúčastnili Olympiády v českém jazyce, Dějepisné olympiády, 

korespondenční chemické soutěže Korchem, Matematické olympiády, 

Pythagoriády, Zeměpisné olympiády, Fyzikální olympiády a dále jazykových 

soutěží v anglickém jazyce a rovněž řady výtvarných soutěží.  

Rovněž jsme se zúčastnili soutěže „Olympiáda řemesel“, kterou připravila 

Střední škola na Kanadě. 

 

Zdravotní výchova 

Zúčastnili jsme se rovněž tradiční soutěže Červeného kříže v poskytování první 

pomoci a znalostech ze zdravovědy. Hlavní tíha přípravy na tuto soutěž ležela na 

vychovatelce školní družiny a družinových dětech. 

 

Dopravní výchova 

Pravidelně do školy docházeli paní Vašíčková z Autoškoly  Bystřice a žáci 4. a 5. 

ročníku prošli školením z pravidel silničního provozu. Na závěr absolvovali jízdu 

na kolech a úspěšní absolventi obdrželi Průkaz cyklisty. 

 

Školní výlety 

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

podle věku žáků, které si žáci se svými třídními učiteli pečlivě připravili. 

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

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

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

do Beskyd.  

Výlety jsou s předstihem plánovány tak, aby se žáci postupně seznamovali 

s okolím školy, Třinecka a Moravskoslezského kraje. 

 

Další akce školy 

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

v přestrojení obdarovávají menší žáky. 

Největší letní akcí jsou pak tradiční letní školní radovánky a školní ples, pořádané 

Sdružením rodičů v areálu školy s vystoupením dětí a žáků a s bohatým 

programem, v zimě tradiční školní ples. 

 

Projektové vyučování 

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

organizačně náročných školních projektů. 

 



Sport 

Největší počet soutěží je pravidelně v oblasti sportu. 

Žáci se zúčastnili turnajů a soutěží ve florbale, kopané, vybíjené, přehazované a 

rovněž v atletických disciplínách. 

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

Nýdek – Vendryně. 

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

okrskového kola. 

V zimních měsících jsme uskutečnili týdenní lyžařský výcvik na sjezdovce 

v Bukovci. Výcvik jsme zorganizovali i pro zájemce z 1. stupně. Nejlepší lyžaři pak 

reprezentovali školu na Beskydské lyži v Mostech u Jablunkova. 

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

zúčastnili: 

- Orientační běh kolem Prašivé 

- Sportovní den při projektu Comenius 

- Školní turnaj ve florbalu 

- Školní závody ve slalomu 

- Desetiboj OVOV 

- Školní „Zátopkova štafeta“, kterou zahájil medailista z ME p. Luboš 

Nádeníček 

- Mikulášská laťka ve skoku vysokém DDM Bystřice 

- Beskydská laťka ve skoku vysokém Třinec 

- Beskydská lyže – Mosty u Jablunkova 

- Celoroční liga ve florbale dívek a futsalu chlapců -  DDM Bystřice 

- Street hockey Ostrava 

- Beskydský azimut – Třinec 

- Turnaj ve stolním tenisu - Bystřice 

 

Spolupráce s ostatními složkami v Nýdku 

Velmi přínosná byla spolupráce s hasiči, kteří pravidelně docházeli do školy a 

školili žáky 2. a 6. ročníku. 

Náročné, ale efektní bylo závěrečné cvičení – nácvik požáru a evakuace školy. 

 

Spolupráce s rodiči 

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

a v létě pro děti a žáky školní radovánky. Obě akce byly velmi úspěšné. Sdružení 

rodičů velmi úzce spolupracuje s vedením školy a podílí se na financování mnoha 

akcí pro děti. 

 

 

 



Přehled činností 1. stupně ve školním roce 20013/2014 

 

 

 

 

Srpen : 

Rozdělení a úprava tříd, příprava kroužků, sestavení rozvrhu hodin každým 

třídním učitelem. 

EU-peníze školám-hodnocení. Příprava třídních knih a katalogových listů. 

 

Září :    

 Zahájení školního roku, dokončení organizačních záležitostí, administrativní 

práce. 

 Obvodní metodické sdružení na 1. ZŠ Třinec – Kufová 

  

Říjen  :  

2. 10. – štafetový běh Zátopkova štafeta 

8. 10. – Beseda s Šárkou Kašpárkovou 

22. 10. – Chodci a cyklisté – dopravní výchova 

 23. 10. -  Podzimní dílničky v DDM Bystřice  

31. 10. – vystoupení hudební skupiny Marbo 

 

Listopad:  

14. 11. – Beseda o Indonésii  

19. 11. -  Knihovnické lekce 

26,. 11. – Babu a papoušek – představení v KD Trisia 

27. 11. – Beseda o Číně 

 

Prosinec :  

9. 12. – představení Hodina zpěvu, Trisisa Třinec 

19. 12. – Představení Popelka – Vánoční besídka pro rodiče 

               Besídky tříd   

Leden :   

21. 1. – dopravní výchova 

28. 1. – Recitační soutěž – školní kolo 

30. 1. – Karneval   

 

Únor : 

12. 2. – Recitační soutěž – oblastní kolo 

10. – 14. 2 – Lyžařský výcvik pro 1. – 3. třídu, ostatní děti se učily formou 

malotřídní školy    



Březen : 

21. 3. – koncert Ostravské filharmonie Movie night 

28. 3.- 23. 5. – Výuka plavání pro 1. – 3. třídu  

31. 3. - Velikonoční dílničky DDM Bystřice 

 

Duben :  

3. 4. – Dudácké představení 

8. a 10. 4. – Dopravní výchova 

 

Květen : 

14. 5. – Dánsko – přednáška o pobytu našich žáků v Dánsku (Comenius)    

22. 5. – knihovnické lekce 

23. 5. – orientační běh kolem Prašivé 

28. 5. – Sokolníci 

31. 5. – Radovánky 

 

Červen  : 

5. 6. – závěrečná praktická zkouška z jízdy na kole 

9. 6. – Den otevřených dveří v 1. třídě 

            Pasování na čtenáře    

17. 6. - Obvodní metodické sdružení na 6. ZŠ Třinec – Kufová 

20. 6. Muzeální pohádkové léto v muzeu Třinec 

          Výlety 

 

         Hodnocení uplynulého roku, návrhy na zlepšení 

pátek 27.června 2014 - slavnostní zakončení školního roku 2013/2014 ve škole a 

následně přijetí vyznamenaných žáků starostou obce 

 

 

Do školních akcí se aktivně zapojovali všichni učitelé, spolupráce byla dobrá a bez 

problémů.  

Učitelé se účastnili akcí DVPP, většinou zaměřené na rozvoj čtení a čtenářské 

dovednosti. 

Třídy se podílely na výzdobě  nejen své učebny, ale i celé školy. 

V průběhu roku jsme pracovali na projektu Comenius, vyráběli pomůcky, ověřovali 

nové výukové metody, využívali jsme knihovnu, odborné učebny a interaktivní 

tabule. 

 

 



Přehled činností 2. stupně ZŠ Nýdek 

školní rok 2013/2014 

Říjen 

18. 10. – beseda o Ugandě 

31. 10 – vystoupení hudební skupiny Marbo 

Listopad 

14. 11. – beseda o Indonésii 

19. 11. – knihovnické lekce ve škole 

20. 11. – divadelní představení Motýli (pro 8. a 9. třídu v Trisii v Třinci) 

26. 11. – olympiáda z dějepisu (pro vybrané žáky 8. a 9. třídy) 

27. 11 – beseda o Číně 

28. 11. – knihovnická lekce pro 6. třídu v knihovně v Třinci 

29. 11. – olympiáda z ČJ (pro vybrané žáky 8. a 9. třídy) 

Prosinec 

14. 12. – přednáška našich žáků o pobytu v Turecku (projekt Comenius) 

19. 12. – představení Popelka (vánoční besídka pro rodiče) 

Leden 

28. 1. – recitační soutěž (školní kolo) 

30. 1. – karneval 

Únor 

12. 2. – recitační soutěž (oblastní kolo v DDM Třinec) 

Březen 

21. 3. – Jeden svět nestačí (přehlídka filmů o dětech v kině Kosmos v Třinci) 

– koncert Ostravské filharmonie Movie Night (v Trisii v Třinci) 

Duben 

3. 4. – dudácké představení (pro 6. třídu) 

7. 4. – divadelní představení Kytice (pro 6. – 7. třídu v Trisii Třinec) 

24. 4. – exkurze do Osvětimi a Krakova 



Květen 

6. 5. – přednášky z oblasti výchovy ke vztahům se zdravou integrací sexuality 

(dospívání a anorexie) 

14. 5. – přednáška našich žáků o pobytu v Dánsku (projekt Comenius) 

22. 5. – knihovnické lekce ve škole 

28. 5. – ukázky sokolnictví 

Červen 

5. 6. – Den otevřené opony (prohlídka divadelní scény Trisia v Třinci) 

6. 6. – Den dětí (hry a soutěže) 

16. 6. – přednáška o práci horské služby 

Nýdek, 24. 6. 2014 Mgr. Kateřina Nogová 

 

8. Mezinárodní spolupráce 

Ve školním roce 2013/2014 jsme se aktivně zapojili do projektu Partnerství škol-

Comenius nazvaném „Mens sana in corpore sano - Ve zdravém těle zdravý duch“ 

na další vzdělávání pedagogických pracovníků a žáků ZŠ v partnerství se školami 

z Norska, Dánska, Francie, Španělska, Švédska, Maďarska, Německa a Turecka. 

Celý projekt je v angličtině a jsou proto na žáky kladeny v jazykové oblasti 

vysoké požadavky a nároky. Učitelé spolu s dětmi vycestovali do na pracovní 

cesty do Turecka, Francie, Maďarska a Dánska. Týdenního pobytu v naši obci se 

zúčastnili učitelé a žáci z Francie, Maďarska, Turecka a Německa. Všechny tyto 

týdenní pracovní schůzky byly velmi úspěšné, žáci se zdokonalili v anglickém 

jazyce, poznali jiné země a kultury, což vede rovněž k rozšíření vědomostí, 

znalostí a učí děti umět si poradit v cizím, neznámém prostředí. Pracovní schůzka 

na naší škole byla partnerskými školami vysoce hodnocena jak po stránce 

organizačního zabezpečení, tak i po stránce odborné přípravy při práci na 

projektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace 

Nýdek 293 

 
Výroční zpráva – hodnocení školní družiny za školní rok 2013 -2014 

 
Ve školním roce 2O13 - 2014 navštěvovalo naši školní družinu 30 dětí 1.-4.třídy. 

Od listopadu začala fungovat ranní družina od 6,30 hodin do 7,45 hodin. 

     Využívali jsme místnost družiny, tělocvičnu a jazykovou učebnu. 

V činnostech pracovních a výtvarných jsme malovali vodovými a prstovými  

barvami, kreslili jsme venku. V činnostech esteticko- výchovných jsme soutěžili  

ve zpěvu a poznávání melodií. Ke kreslení a malování jsme používali různé materiá- 

ly, u příležitosti karnevalu jsme udělali v kuchyňce šátečky z listového těsta, 

pekli jsme také na Vánoce linecké vykrajované pečivo a v říjnu medové perníčky. 

K Velikonocům jsme upekli zajíčky z kynutého těsta. V průměru se zúčastnilo 18  

dětí. K Vánocům si děti pro maminku vyrobily dřevěná srdíčka. Udělalo si je 17  

dětí. K Valentýnskému svátku jsme udělali srdíčka z tvrdnoucí hmoty a k Svátku  

matek si děti udělaly dárečky v DDM v Bystřici. Bylo tam 14 dětí. 

          V říjnu se 9 dětí naší družiny zúčastnilo v programu Vítání občánků 

Na Obecním úřadu v Nýdku. Uspořádali jsme dvě soutěže O nejkrásnější hračku. 

Zúčastnilo se jich 20 a 19 dětí. K Vánocům jsme si udělali besídku s pohoštěním. 

Děti dostaly nové hračky a stavebnice a také si mezi sebou vyměnily dárečky. 

Zúčastnilo se 21 dětí. Před Vánocemi naše děti vystoupily s Vánočním pásmem na  

Obecním úřadě, v MŠ a před dětmi 1. stupně naší školy. V březnu jsme vystoupili 

s  

programem na schůzi ČČK ,zúčastnilo se 13 dětí. 

             V květnu jsme se zúčastnili soutěže Hlídek mladých zdravotníků  

Ve Frýdku- Místku. Skončili jsme na 6. místě. Rok se zdravotníky jsme zakončili  

soutěží v terénu s odpovědí na otázky ze zdravotnické výchovy. Soutěž jsme 

zakončili opékáním párků. Zúčastnilo se 18 dětí. 

          Na podzim jsme uspořádali celodružinovou soutěž ve hře Superfarmář. 

Děti do 4. místa dostaly věcné ceny a dvě děti se zúčastnily soutěže v Ostravě. 

       Pro rodiče jsme 29.května připravili vystoupení ve škole. Děti odehrály dvě  

pohádky a přednesly několik básniček ke Dni matek. Odevzdaly maminkám  

dárečky, vlastnoručně malované vázičky. Zúčastnilo se 16 dětí. 

                 Měli jsme také karneval v družině se soutěžemi, kterého se zúčastnilo 

23 dětí. Po Vánocích jsme uspořádali anketu ,,O nejkrásnější pohádku“. Zúčastni- 

lo 35 dětí. Jednou za měsíc jsme jezdívali do kina v rámci klubu Bijásek. Bylo  

přihlášeno 30 dětí. V průměru jezdilo 25 dětí. Na sklonku zimy jsme udělali 

figurínu ,, Moreny“ a za doprovodu básniček a písní jsme ji hodili do řeky  

Hluchové. 



         V činnostech sportovních jsme si udělali družinovou olympiádu v 6  

disciplínách pro 5 družstev. Uspořádali jsme také turnaj, naše domácí mistrovství  

světa v kopané. Zúčastnila se 4 družstva dětí a soutěžily ve 4 disciplínách. 

Vítězové dostali věcné ceny. Dělali jsme také několik atletických trojbojů 

venku i v tělocvičně. Jednou jsme si půjčili běžky a také byli na sáňkách pod  

školou. Byl velký nedostatek sněhu. 

                  Měli jsme vycházku na Hluchovou a také druhou vycházku ještě dál  

až na zastávku k Madziovi, asi 4 km tam a zpět. Zúčastnilo se 14 dětí. 

V červnu jsme ještě měli dva odpolední výlety- na Goru a na Prašivou. Zúčastnilo 

se 17 a 13 dětí. Na bazéně v Bystřici jsme byli sedmkrát. Jelo v průměru 13 dětí. 

V červnu jsme byli na celodenním výletě na Loučce, Filipce a Poledné. Účastnilo 

se 18 dětí a doprovázel nás tatínek Patrika Szturce. Na Poledné jsme si opekli 

párky a vrátili se o půl čtvrté odpoledne. 

         V činnostech dopravních jsme se průběžně celý rok učili pravidla pro  

chodce a cyklisty. Na konci roku jsme uspořádali soutěž o věcné ceny, která 

se skládala ze tří testů o 10 otázkách. V září jsme měli závody na kole v 

rychlosti v dubnu závody na kole ve zručnosti, Zúčastnilo se 20 a 13 dětí. 

 

Dne 24,června 2014                                                   zpracovala:  Caputová Olga 

 

 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 
 za školní rok 2013 – 2014 

 

 

 

 
Personální podmínky vzdělávání 

 

Ve školním roce 2013/2014 bylo v mateřské škole zaměstnáno 5 pedagogických 

pracovnic, jedna školnice a jedna uklízečka. Čtyři paní učitelky měly kvalifikaci 

pro výchovu a vzdělávání dětí v mateřské škole, jedna paní učitelka obor 

vychovatelství. Každá 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. Také se průběžně 

vzdělávaly prostřednictvím nabídek z katalogu seminářů. Na pracovišti panovala 

důvěra, vstřícnost a vzájemná pomoc při řešení provozních problémů. 

 

 

 



Průběh vzdělávání a výchovy 

 

V září 2013 bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 61 dětí do tří věkově 

smíšených tříd. Během školního roku byly přijaté 2 nové dětí, které byly 

zařazeny do třídy s polodenním provozem. Přijímány byly zpravidla děti od 3 do 6 

let.  

U zápisu do 1. třídy bylo 18 dětí, z toho dvěma dětem byl udělen odklad školní 

docházky. Důvodem pro odklad byla nezralost dítěte. 

Mateřská škola pracovala podle ŠVP S KAMARÁDY POZNÁVÁME TEN NÁŠ 

SVĚT. Školní vzdělávací program je inspirován obsahem knihy Roberta Fulghuma 

„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“ a jeho 

postřehy z každodenního života. Vychází a je v souladu s Rámcovým vzdělávacím 

programem pro předškolní vzdělávání, který je zaměřen na celkový rozvoj 

osobnosti dítěte v pěti vzdělávacích oblastech: biologické, psychologické, 

interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální.  

V oblasti biologické - dítě a jeho tělo byla podporována fyzická pohoda, 

zlepšována tělesná a fyzická zdatnost, byly rozvíjeny pohybové a manipulační 

dovednosti dětí. Děti si osvojovaly poznatky o těle o jeho zdraví, o pohybových 

činnostech a jejich kvalitě. Osvojovaly si dovednosti důležité k podpoře zdraví, 

bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí. Děti byly vedeny k sebeobslužným 

dovednostem a vedeny k vytváření zdravých životních návyků a postojů. 

V oblasti psychologické – dítě a jeho psychika byla rozvíjena duševní pohoda 

dětí, jejich psychická zdatnost, jazyk, řeč, poznávací procesy a jejich funkce, 

city a vůle. Rozvíjely se jejich vzdělávací dovednosti, myšlenkové operace, 

představivost a fantazie. 

V oblasti interpersonální – dítě a ten druhý si děti utvářely vztahy k jiným 

dětem a dospělým, posilovaly si a utvářely jejich vzájemnou komunikaci a pohodu.  

V oblasti sociokulturní – dítě a společnost bylo cílem uvést děti do společenství 

ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci 

jim osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecně 

uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření 

společenské pohody.  

V oblasti environmentální – dítě a svět bylo cílem probudit v dětech povědomí o 

okolním světě a jeho dění, probudit zájem o živou a neživou přírodu a vést je ke 

kladnému přístupu k životnímu prostředí.  

 

Výsledky vzdělávání 

 

Děti měly příležitost učit se mnoha různými cestami: kreslením, malováním zpěvem, 

tancem, diskusemi, dramatickými hrami, prací s papírem, pískem a vodou, 



pozorováním, pokusy a objevy. Učitelky pracovaly s dětmi na základě tematických 

plánů, jejichž obsah byl pro děti přitažlivý, byla zařazována témata podle zájmu dětí, 

hovořilo se o problémech, které se vyskytly nebo se mohou vyskytnout. Pro děti 

s odkladem školní docházky byly zpracovány individuální vzdělávací plány, které 

jsou zaměřeny na podporu snadnějšího přechodu do ZŠ. 

.  

Při plánování výchovných procesů se učitelky zaměřovaly také na rozšiřování 

aktivit dítěte v budoucím období. K těmto aktivitám patří nejen hra a učení, ale i 

sféra volného času – zájmová činnost, samostatné vystupování a komunikace v 

prostředí mnohem širším než je rodina a škola.  

 

Podařilo se nám zpestřit činnosti dětem širším vybavením didaktických pomůcek, 

které dodají naší náročné práci s dětmi zásadně nový rozměr a výrazně ji oživí, 

zefektivní přípravu předškoláků pro vstup do základní školy, rozvine dětskou 

tvořivost. 

 

.  

Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy  

 

Spolupráce s rodiči dětí probíhá formou individuálních rozhovorů s učitelkou nad 

aktuálními problémy a připomínkami, dále se setkáváme na akcích pořádaných MŠ. 

Např. třídní schůzky, besídky, společné akce pro rodiče a děti, při vystoupeních 

dětí pro veřejnost, na akcích základní školy. Rodiče se mohou přijet podívat na 

hodiny lyžování, využít nabídky fotografování dětí, nákupu knih dle nabídky. 

Prosíme rodiče také o spolupráci při opravách hraček, práci na zahradě, při 

organizování společných akcí pro děti, při tvorbě našich www. stránek. O akcích 

MŠ rodiče informujeme na nástěnkách v šatně MŠ a také na našich webových 

stránkách - www.msnydekcz . Spolupráci s rodiči hodnotíme jako velmi dobrou.  

 

Průběžně a dle finančních možností vybavujeme MŠ novým vybavením.  

Byly pořízeny kryty na topení, dekorační závěsy do všech tříd a chodby, CD 

přehrávače, dětské průlezky na hřišti.  

Ze sponzorských darů rodičů byly zakoupeny nové hračky a dětská vozidla, 

vánoční a velikonoční balíčky pro děti a spousta drobností, které dětem udělaly 

radost na společných akcích. 

Od sponzorů z třineckých železáren dostala MŠ LEGO stavebnice a stavebnice 

MERKUR.  

 

 



Aktivity mateřské školy ve školním roce 2013/2014 

 

Září 
 Třídní schůzky s rodiči 

 Ukázka výcviku policejních psů 

 

 

Říjen 
 Exkurze do ZAHRÁDKÁŘE – výstava ovoce a zeleniny 

 Kouzelnické představení 

 Farmářské trhy v Třinci – cestování vlakem 

Listopad 
 Hypoterapie – projížďka na koních 

 Podzimní dílny ve spolupráci s DDM Bystřice 

 Vánoční fotografování 

 

Prosinec 
 Mikulášská nadílka  

 Výtvarná soutěž – Mikulášská galerie 

 Vánoční dílny ve spolupráci s DDM Bystřice 

 Vánoční představení dětí ze školní družiny 

 Besídky u stromečku ve všech třídách 

 Nebeské čarování (projekt) + vánoční tvoření dětí a rodičů 

 

Leden 
 Lyžařský kurz 

 Návštěva dětí v 1. třídě 

 Maškarní karneval – s rodiči v Nýdečance 

 Schůzka s rodiči budoucích prvňáků 

 

Únor 
 Zápis do 1. třídy 

 Keramická dílna v DDM 

 Divadelní představení v KD Třinec - Popelka 

 

Březen 
 Plavecký výcvik 

 Exkurze do místní knihovny 



 Velikonoční dílny v DDM 

 Výtvarná soutěž v DDM – Velikonoce na vsi 

 Maňáskové divadlo – 3 pohádky 

 

Duben 
 Pěvecká soutěž Slavíček 

 Velikonoční dílny 

 Jarní čarování v DDM 

 Velikonoční zajíček 

 Vystoupení Zdeňka Svěráka v KD Třinec  

 

Květen 
 Den matek – vystoupení dětí pro maminky 

 Ukázka hadů a plazů – R. Valko 

 Fotografování dětí 

 Piráti v Kempalandu v Bukovci 

 

Červen 
 Radovánky ve spolupráci se ZŠ 

 Výlet – s rodiči 

 Pohádkový les v DDM 

 Den dětí – cesta za zmrzlinkou 

 Rozloučení s předškoláky – slavnostní pasování 

 
 

Činnost školy byla ve školním roce 2013/ 2014 stanovena „Organizačním řádem a 

plánem práce“ a jeho přílohami. Hlavní úkoly „Organizačního řádu a plánu práce“ 

byly splněny. Rovněž hlavní cíl MŠ – uskutečňovat osobnostně orientovanou 

výchovu a spolupráci s rodiči byl splněn.  

 

Zpracovala: Halina Raszková, vedoucí učitelka mateřské školy v Nýdku 30.6. 2014 

 

 

 
Výroční zprávu předkládá ředitel školy Mgr. Libor Svider 

dne 28. srpna 2014. 
 

 

 


