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V Nýdku dne 30. června 2015 

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 2014/2015 měla základní škola k  1. září 2014 zapsáno celkem 143 žáků v devíti 

ročnících, v každém ročníku po jedné třídě.   

 

Tabulka č. 2 : Počet žáků základní školy k 1. září 2014 

   

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

Počet tříd 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 9 

Hoši 8 15 11 7 4 45 6 7 9 8 30 75 

Dívky 8 8 5 10 9 40 3 6 10 9 28 68 

Celkem 16 23 16 17 13 85 9 13 19 17 58 143 

 

 

Tabulka č. 3 : Počet žáků základní školy k 30. červnu 2014 

   

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

Počet tříd 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 9 

Hoši 9 15 11 7 4 46 6 7 9 8 30 76 

Dívky 8 8 6 10 9 41 3 6 10 9 28 69 

Celkem 17 23 17 17 13 87 9 13 19 17 58 145 

 

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 16,1 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 2014/2015 měla mateřská škola k 1. září 2014 zapsáno celkem  

61 dětí ze spádové oblasti Nýdku a Bystřice. 

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

Kapacita mateřské školy je od prosince 2010 navýšena na 72 dětí. 

Tabulka č. 4 : Počty dětí v mateřské škole k 1. září 2014 

 

Oddělení Nejmladší Střední Starší Celkem 

Hoši 8 11 11 30 

Děvčata 5 12 13 30 

Celkem 13 23 24 60 

 

 

Tabulka č. 5 : Počty dětí v mateřské škole k 30. červnu 2015 

 

Oddělení Nejmladší Střední Starší Celkem 

Hoši 8 11 11 30 

Děvčata 6 11 13 30 

Celkem 14 22 24 60 

 

2. Přehled učebních plánů 

 

Ve školním roce 2014/2015 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  

- Seminář z fyziky 

- Technické kreslení 

- Seminář z přírodopisu 

- 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. 

 

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. 

 

Učitelé 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 2014/2015 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 45,4 10,5 

muži  1  1  2 46,5 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 0 3 1 5 42,4 5 

celkem 1 0 3 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 2014/2015 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 52 let.  

 

4. Výsledky přijímacího řízení 

 

Devátou třídu ve školním roce 2014/2015 ukončilo celkem 17 žáků. 

 

  



Tabulka č. 9 : Rozmístění žáků na jednotlivé typy škol 

Škola Vl/M Chlapci Děvčata Celkem % 
SOŠ TŽ Třinec Kanada – elektrikář-silnoproud VL 1  1 5,26 
SPŠ Karviná – strojírenství M 1  1 5,26 
OA Český Těšín – obchodní akademie M  1 1 5,26 
SŠ elektrostavební a dřevozpracující F-M – truhlář-stolař VL 2  2 10,52 
Gymnázium Třinec M 1  1 5,26 
SPŠ chemická Ostrava – aplikovaná chemie M  1 1 5,26 
SŠ informačních technologií Havířov - počítačové sítě M 1 1 2 10,52 
SŠ Havířov – sociální činnost M  1 1 5,26 
SPŠ, OA a JŠ, Frýdek-Místek – strojírenství M 1  1 5,26 
SZŠ, Frýdek-Místek – zdravotnický asistent M  1 1 5,26 
Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY M  1 1 5,26 
SOŠ manag. a práva, Karviná – předšk. a mimošk. ped. M  1 1 5,26 
SZŠ, Frýdek-Místek – sociální činnost M  1 1 5,26 
SŠ Havířov – sociální činnost M  1 1 5,26 
SŠ elektrostavební a dřevozpracující F-M-elektrotechnika M 1  1 5,26 
Gymnázium Třinec-šestileté M  1 1 5,26 
SOŠ TŽ Třinec Kanada – strojírenské práce VL 1  1 5,26 

 

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

ročníku, z toho celkem 8 chlapců a 9 děvčat. Z tohoto počtu bylo přijato v prvním kole přijímacího 

řízení všech 17 žáků. Dále se hlásila jedna dívka na šestileté studium na gymnázium v Třinci a jeden 

propadající žák z 8. třídy, který ukončil školní docházku splněním devíti let povinné školní docházky, 

byl přijat na dvouletý učební obor strojírenské práce na SOŠ TŽ Třinec Kanada. 

Ke studiu na středních školách bylo přijato celkem 19 žáků, z toho 15 maturitních oborů a 4 výučních 

oborů, což je 100 % vycházejících žáků.  

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 2014/2015. 

 

 



Tabulka č. 10 : Výsledky výchovně-vzdělávací práce za šk. rok 2014/2015 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZŠ 

Počet žáků 17 23 17 17 13 9 13 19 17 145 

Prospělo 17 23 17 17 13 9 13 18 17 144 

% 100 100 100 100 100 100 100 95 100 99,4 

Samé výborné 14 14 12 6 4 1 2 1 1 55 

% 82 61 71 35 30 11 15 5 6 38 

Vyznamenání 17 23 17 13 8 4 5 9 3 99 

% 100 100 100 76 61 44 38 47 18 69 

Neprospěl 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

% 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0,7 

Prům. prospěch  1,03 1,08 1,09 1,24 1,34 1,56 1,55 1,65 1,90 1,38 

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 2014/2015 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZŠ 

Počet žáků 0 0 0 8 4 2 3 5 3 25 

Pochvala TU 0 0 0 8 4 2 3 5 3 25 

Pochvala ŘŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



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 1 0 0 0 0 3 8 12 

Napomenutí TU 0 0 1 0 0 0 0 0 5 6 

Důtka TU 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

Důtka ŘŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Druhý stupeň  0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Třetí stupeň 0 0 0 0 0 0 0 1 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 17 23 17 17 13 9 13 19 17 145 

Zam. hod. 1.pol 502 993 947 878 384 445 630 672 902 6353 

Zam. hod. 2.pol 552 1091 713 897 612 674 971 1028 1319 7857 

Zam. hod. / rok 1054 2084 1660 1776 996 1119 1601 1700 2221 14210 

Průměr na žáka 62 90,6 97,6 104,5 76,6 124,3 123,2 89,4 130,6 98 

 

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 

 

V letošním školním roce naše škola prošla hloubkovou inspekcí, kterou provedli pracovníci ČŠI 

inspektorát Nový Jičín. Inspekce proběhla v měsíci listopadu 2014. V oblasti výchovy a vzdělání nebyly 

shledány žádné nedostatky ani v mateřské či základní škole. Výsledky inspekce 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. Své představení rovněž nacvičily děti 

ze školní družiny. V závěru kalendářního roku sehráli naši žáci divadelní pohádku Červená Karkulka 

pro rodiče v sále restaurace Nýdečanka. Divadlo mělo tradičně velký úspěch.  

 

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 sbíráním odpadků na 

turistických cestách a čištění přírody naší obce ve spolupráci s Obecním úřadem.  

 

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 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 první a druhé třídy navštívily interaktivní muzeum U6 v Ostravě – Vítkovicích, kde si vyzkoušely 

funkčnost různých věcí, jako jsou výroba elektřiny šlapáním na kole, jízda na motorkářském 

trenažéru, prohlídka ponorky, práce na soustruhu apod. Dále navštívily Hukvaldy. Třetí až pátá třída 

navštívily hrad Bouzov, kde po prohlídce hradu byl v historickém centru  připraven bohatý kulturní 

program. Žáci šesté třídy navštívili Prahu, kde navštívili a prohlédli si spoustu kulturních a historických 

objektů. Žáci sedmé až deváté třídy si jako školní výlet vybrali turistiku a poznávání blízkého okolí 

Beskyd.  

 

Další akce školy 

Mezi tradiční školní akce patří školní karneval masek. Další akcí je 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, respektive v sále restaurace Nýdečanka s vystoupením dětí a žáků a s bohatým 

programem.  

Projektové vyučování 

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

školních projektů, které vedou děti k učení se pracovat ve skupinách, nutí děti hledat nové informace, 

respektovat názory jiných apod. 

 

Sport 

Největší počet soutěží je pravidelně v oblasti sportu. 

Žáci se zúčastnili turnajů a soutěží ve florbalu, kopané, vybíjené, stolním tenisu 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 florbalu, 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 

- Desetiboj OVOV 

- Školní „Zátopkova štafeta“, kterou zahájila mistryně světa v orientačním běhu p. Jana 
Cieslarová  

- Mikulášská laťka ve skoku vysokém DDM Bystřice 

- Beskydská lyže – Mosty u Jablunkova 

- Celoroční liga ve florbalu 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 je spolupráce s hasiči, kteří pravidelně soutěží s žáky naší školy v Moravskoslezské lize 

mladých hasičů a umísťují se na předních místech. 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

Závěrečná zpráva z metodického sdružení 1. stupně ZŠ Nýdek 

Přehled činností 1. stupně ve školním roce 20014/2015 

 

 

Srpen: 

Rozdělení a úprava tříd, příprava kroužků, sestavení rozvrhu hodin každým třídním učitelem. 

Příprava třídních knih a katalogových listů. Seznámení s prací na mezinárodním projektu Ve zdravém 

těle, zdravý duch-druhý rok.   

 

Září:    

 Zahájení školního roku, dokončení organizačních záležitostí, administrativní práce. 

 Obvodní metodické sdružení na naší škole – Kufová 

19. 9. štafetový běh Zátopkova štafeta 

24. 9. Beskydský azimut 

  

Říjen:  

1. 10. Divadelní představení Čtyřlístek zasahuje, Trisia Třinec 

13. 10. Výstava ovoce a zeleniny, Nýdek 

20. - 24. 10. Mezinárodní návštěva z projektu  



 

Listopad:  

10. 11. Karavana, zjišťování klimatu třídy 

14. 11. Jumping drums, hudební vystoupení  

25. 11. Besip, dopravní značky, 4. třída 

Prosinec:  

12. 12. Hrátky s čertem, divadelní představení, Český Těšín, 4. a 5. třída   

19. 12. Představení Červená Karkulka – Vánoční besídka pro rodiče  

               Besídky tříd   

Leden:   

7. 1. Knihovnické lekce 

13. 1. Přednáška o Německu (projekt) 

29. 1. Karneval 

 

Únor: 

9. – 13. 2. Lyžařský výcvik pro 1. – 2. třídu, ostatní děti se učily formou malotřídní školy   

17. 2. Besip, křižovatky, 4. třída   

23. 2. Přednáška o Gruzii 

24. 2. Zahrada, divadelní představení, Trisia Třinec 

          Lyžařský výcvik pro 5. třídu  

 

Březen: 

9. 3. Karavana, klima třídy, šikana 

19. 3.  Velikonoční dílničky DDM Bystřice 

 
Duben :  

9. 4. Besip, závěrečné testy 

13. 4. Vaříme pohádku, divadelní představení divadla Hradec Králové 



17. 4. O 12 měsíčkách, operka v podání 3. třídy  

Květen: 

7. 5. Oslava dne Země, pobyt v přírodě    

19. 5. – knihovnické lekce 

 

Červen: 

1. 6. Den dětí, sportovní olympiáda 

19. 6. Den otevřených dveří v 1. třídě 

            Pasování na čtenáře    

12. 6. Obvodní metodické sdružení v Oldřichovicích – Kufová 

26. 6. Muzeální pohádkové léto v muzeu Třinec 

          Výlety 

          Lekce plavání 1. -4. třída  

          Hodnocení uplynulého roku, návrhy na zlepšení 

          Příprava projektu Čtu, myslím, rozumím     

Úterý 30. června 2015 - slavnostní zakončení školního roku 2014/2015 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. 

 

Zpracovala: Mgr. Michaela Kufová 

 

          

 

 

 

 
Školní akce – 2. stupeň 



školní rok 2014/2015 

 

Září 

 Úřad práce v Třinci – 9. třída 

Říjen 

 OS Karavana – preventivní program: Klima třídy (1. část) 

 projekt Comenius – návštěva partnerských škol v Nýdku 

Listopad 

 Festival outdoorových filmů 

 OS Karavana – preventivní program: Klima třídy (2. část) 

 testování profesní orientace žáků 9. třídy 

 Jumping Drums – výchovný koncert 

 prohlídka knihovny v Třinci – 6. a 7. třída 

 prezentace středních škol – 8. a 9. Třída 

 Můj werk – celoroční projekt TŽ pro 7. třídu  

Prosinec 

 Olympiáda z ČJ pro vybrané žáky 8. a 9. třídy 

 Popelka – školní divadelní představení pro rodiče 

 Hrátky s čertem – divadelní představení v Českém Těšíně pro 6. a 7. třídu 

Leden 

 Dějepisná olympiáda – školní kolo 

 tematické lekce Knihovny Třinec ve škole 

 projekt Comenius – prezentace žáků z návštěvy Německa 

 karneval 

Únor 

 Gruzie, Kavkaz – přednáška + prezentace 

Březen 

 Matematický klokan 

 Fyzikální olympiáda – 8. třída 

 Planeta Země 3000: Východní Afrika – kolébka lidstva 

 OS Karavana – Drogy – 8. a 9. třída 

 Malované na skle – divadelní představení Divadla loutek v Ostravě pro 8. a 9. třídu 

 



Duben 

 Pythagoriáda – školní kolo pro 5. – 8. třídu 

 Divadlo nekouše! – divadelní představení Divadélka pro školy z Hradce Králové 

 Egypt – interaktivní výstava v Muzeu Třinec pro 6. a 7. třídu 

 Island – přednáška + prezentace 

 OS Karavana – Šikana 

 Den Země – den v přírodě + Rytířská stezka 

 Galérie v Třinci – interaktivní přednáška pro 9. třídu 

 Free China – film + přednáška pro 8. a 9. třídu 

 projekt Comenius – prezentace žáků z návštěvy Švédska 

Květen 

 Archimediáda – 7. třída 

 tematické lekce Knihovny Třinec ve škole 

 Noc na Karlštejně – divadelní představení v Českém Těšíně pro 8. a 9. třídu 

 projekt Comenius – prezentace žáků z návštěvy Norska 

Červen 

 beseda o II. světové válce v regionu pro 8. a 9. třídu 

 prohlídka knihovny v Třinci – 9. třída 

 radovánky 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Kateřina Nogová 

 

8. Mezinárodní spolupráce 

Ve školním roce 2014/2015 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 Německa, Španělska, Švédska a 

Norska. Týdenního pobytu v naší obci se zúčastnili učitelé a žáci z Dánska, Španělska a Norska. 

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.  

Hodnocení uplynulého roku, návrhy na zlepšení 

Úterý 30. června 2015 - slavnostní zakončení školního roku 2014/2015 ve škole za přítomnosti 
starosty obce Mgr. Jana Konečného, který odměnil nejlepší žáky naší školy.  

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

Učitelé se účastnili mnoha akcí DVPP, dle vlastního výběru. Učitelé se tímto vzdělávají a získávají další 

nové poznatky, které využívají ve výuce. 

Žáci všech tříd se celoročně podíleli na výzdobě nejen svých kmenových učeben, ale i celé školy a 

přilehlého venkovního areálu. 

V průběhu roku jsme pracovali na projektu Comenius, s dětmi jsme vycestovali do několika 

evropských zemí, vyráběli pomůcky, ověřovali nové výukové metody, využívali jsme knihovnu, 

odborné učebny a interaktivní tabule. 

 

 

 


