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V Nýdku dne 30. června 2017 

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 jsou základní škola, školní družina, 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 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 2016/2017 měla základní škola k  1. září 2015 zapsáno celkem 142 žáků v devíti 

ročnících, v každém ročníku po jedné třídě.   
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Tabulka č. 2 : Počet žáků základní školy k 1. září 2016 

   

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 10 12 9 12 11 54 7 5 5 7 24 78 

Dívky 7 11 7 7 6 38 10 8 3 5 26 64 

Celkem 17 23 16 19 17 92 17 13 8 12 50 142 

 

 

Tabulka č. 3 : Počet žáků základní školy k 30. červnu 2016 

   

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 10 12 9 12 11 54 7 5 5 7 24 78 

Dívky 7 11 7 7 6 38 9 8 3 5 26 63 

Celkem 17 23 16 19 17 92 16 13 8 12 49 141 

 

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 15,7 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 2016/2017 měla mateřská škola k 1. září 2016 zapsáno celkem  

52 dětí ze spádové oblasti Nýdku a Bystřice. 

Celkem měla mateřská škola dvě oddělení – třídy – mladší a starší děti. 
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Tabulka č. 4 : Počty dětí v mateřské škole k 1. září 2015 

 

Oddělení Mladší Starší Celkem 

Hoši 14 15 29 

Děvčata 12 11 23 

Celkem 26 26 52 

 

 

Tabulka č. 5 : Počty dětí v mateřské škole k 30. červnu 2016 

 

Oddělení Mladší Starší Celkem 

Hoši 14 15 29 

Děvčata 12 11 23 

Celkem 26 26 52 

 

2. Přehled učebních plánů 

 

Ve školním roce 2015/2016 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 
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Dále byla nabídka předmětů rozšířena o nepovinné předměty, zájmové útvary: keramika, 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 Nej TV 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 je do výuky zařazen předmět Technické kreslení, který u žáků 

rozvíjí 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, NIDV – Národní institut dalšího vzdělávání Ostrava a další 

akreditované vzdělávací kurzy. 

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

 

3. Pedagogičtí pracovníci a další zaměstnanci školy 

 

Ve školním roce 2016/2017 pracovalo ve škole celkem 29 zaměstnanců. Pedagogických pracovníků 

bylo v základní škole a mateřské celkem 19, v základní škole 13 učitelů a jedna asistentka pedagoga, v 

mateřské škole 4 učitelky a 1 vychovatelka ve školní družině. 

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). 
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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 6 1 2 13 49,3 12,25 

muži  1  1  2 48,5 2 

celkem 1 4 6 2 2 15 49,2 14,25 

 

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 

Přepoč. 

počet 

ženy 0 0 2 2 4 48,7 4 

celkem 0 0 2 2 4 48,7 4 

V mateřské škole pracovaly celkem 4 učitelky, které mají příslušnou kvalifikaci, tj. střední škola s 

kvalifikací učitelství pro mateřské školy (100 %)  

Tabulka č. 8 : Kvalifikovanost výuky 

 

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

1.stupeň 118 117 99,1 1 0,9 8 8 100 

2.stupeň 122 110 90,1 12 9,9 10 10 100 

ZŠ 240 227 94,6 13 10,8 18 18 100 

 

Ve školním roce 2016/2017 došlo k nárůstu kvalifikovaného počtu vyučovaných hodin. 

Kvalifikovanost vyučování je vysoká. Vedení školy bude i nadále vynakládat maximální úsilí ke zvýšení 

kvalifikovanosti výuky.  



 

7 

 

Kromě pedagogických pracovníků školy se na úspěšném a bezproblémovém provozu podílí také 

ekonomka školy. Spolu s vedením školy se jí daří zabezpečovat bezproblémový, viditelný, přehledný a 

ekonomicky bezchybný provoz školy.  Každoročně provádíme 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 54 let.  

 

4. Výsledky přijímacího řízení 

 

Devátou třídu ve školním roce 2016/2017 ukončilo celkem 12 žáků. 

  

Tabulka č. 9 : Rozmístění žáků na jednotlivé typy škol 

Škola Vl/M Chlapci Děvčata Celkem % 
SOŠ TŽ Třinec Kanada –hutník operátor VL 1  1  
SOŠ TŽ Třinec Kanada – elektrotechnik M 1  1  
SOŠ TŽ Třinec Kanada – kuchař -  číšník VL  1 1  
OA Český Těšín – obchodní akademie M 1  1  
Gymnázium Třinec M  1 1  
 SUŠ Frýdek-Místek  – grafická malba M  1 1  
SPŠ elektrotechnická - Havířov  M 4  4  

Tria (OA) Třinec M  1 1  

 

V tomto školním roce se hlásilo na střední školy a odborná učiliště celkem 11 žáků z devátého 

ročníku, z toho celkem 7 chlapců a 4 děvčata. Z tohoto počtu bylo přijato v prvním kole přijímacího 

řízení všech 11 žáků. Jedna žákyně si nepodala žádnou přihlášku a zůstává doma. Nechápu!!! 

Ke studiu na středních školách bylo přijato celkem 11 žáků, z toho 9 maturitních oborů a 2 výuční 

obory, což je 91.6 % vycházejících žáků.  
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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 opustili školu po absolvování všech devíti 

ročníků. 

 

 

5. Výsledky vzdělávání žáků  

Další kapitola podrobně hodnotí výsledky výchovně-vzdělávacího procesu v průběhu celého školního 

roku 2015/2016. 

 

Tabulka č. 10 : Výsledky výchovně-vzdělávací práce za šk. rok 2016/2017 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZŠ 

Počet žáků 17 23 16 19 17 17 13 8 12 142 

Prospělo 17 23 16 19 17 17 13 8 12 142 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Samé výborné 17 16 7 5 7 0 1 0 1 54 

% 100 69 43 26 41 0 8 8 8 38 

Vyznamenání 17 22 12 15 13 4 4 4 2 93 

% 100 95 75 79 41 23 30 50 16 65 

Neprospěl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prům. prospěch  1,00 1,07 1,30 1,24 1,22 1,58 1,61 1,70 1,62 1,37 

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. 

Učitelé 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. 
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Klasifikace slovním hodnocením může být použita na žádost rodičů u žáků, kteří jsou vedeni 

v evidenci integrovaných žáků. 

 

Tabulka č. 11 : Pochvaly za školní rok 2016/2017 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZŠ 

Počet žáků 17 23 16 19 17 17 13 8 12 142 

Pochvala TU 17 14 0 3 5 5 3 3 0 50 

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.12 : Hodnocení chování za školní rok 2016/2017 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZŠ 

Počet žáků 17 23 16 19 17 17 13 8 12 142 

Napomenutí TU 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Důtka TU 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Důtka ŘŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Druhý stupeň  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Třetí stupeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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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. 13 : Absence 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZŠ 

Počet žáků 17 23 16 19 17 17 13 8 12 142 

Zam. hod. 1.pol 474 774 510 803 628 800 485 487 763 5724 

Zam. hod. 2.pol 470 764 477 899 840 581 673 360 1002 6066 

Zam.hod. / rok 944 1538 987 1702 1468 1381 1158 847 1765 11790 

Průměr na žáka 55 67 62 90 86 81 89 106 147 83 

 

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 druhém pololetí školního roku jsme zaznamenali 26 neomluvené hodin u žákyně 6. ročníku. Žákyně 

ke dni 23.5.2017 přestoupila na ZŠ v Havířově. 

 

 

6. 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 ve velké míře doplňovaly výuku podle Školního vzdělávacího programu Škola 

porozumění – škola bez hranic. 
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Všechny akce byly pro žáky vítaným zpestřením práce a dalším nabytím vědomostí a znalostí. 

 

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 O Měsíčníku, 

Slunečníku a Větrníku 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. 

V každoročním sběru papíru vytvořili v letošním školním roce naši žáci rekord, když nasbírali přes pět 

tun starého papíru. 

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 přednášek občanského 

sdružení KARAVANA pro žáky všech tříd základní školy.  

 

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.  
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Rovněž jsme se zúčastnili „6. ročníku Mezinárodních her řemesel 2016, které pořádají Třinecké 

železárny ve spolupráci se Střední odbornou školou Třineckých železáren. Soutěžilo se ve 

vědomostním kvízu a v praktických činnostech jako: práce s kovem, zapojení elektrického obvodu, 

instalatérských a slévárenských činostech. V silné konkurenci 23 škol naši žáci umístili v první desítce.  

Naši žáci se rovněž zúčastnili 3. ročníku soutěže Můj WERK pro žáky 7. tříd.  

Zdravotní výchova 

Zúčastnili jsme se okresního kola Českého červeného kříže v poskytování první pomoci a znalostech 

ze zdravovědy. Hlavní tíha přípravy na tuto soutěž ležela na vyučující tělesné výchovy a výchovy ke 

zdraví. Naši žáci v okresním klání skončili na 2. místě.  

Dopravní výchova 

Pravidelně do školy docházela 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 Kroměříž (pohádka v zámeckých prostorách a jízda vláčkem 

zámeckým parkem) a Nový Jičín (expozice výroby klobouků, výstava Generál Laudon). Žáci třetí třídy 

měly školní výlet zaměřen na poznávání Beskyd. Děti čtvrté a páté třídy navštívily skanzen v Rožnově 

pod Radhoštěm a ZOO v Lešné. Školní výlet a exkurze šesté až deváté třídy byl zaměřen na turistiku, 

přírodní a kulturně historické památky ČR v oblasti Prachovských skal, Terezína, Litoměřic a 

Karlštejna. 

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 školní akce 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. 
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Sportovní akce, školní rok 2016/2017 

 

Září 

 Beskydský azimut, Třinec – 1. – 5. třída 

Říjen 

 Zátopkovy štafety, školní hřiště  - host Anna Gavendová – celá škola 

 

Listopad - prosinec 

 Školní turnaj v ping-pongu - zájemci 

 

Leden 

 Lyžařský výcvik, Kempaland v Bukovci – 6. – 9. třída 

 

Únor 

 Beskydská lyže, Ski areál Mosty u Jablunkova – vybraní žáci 

 Velká cena Javorového – vybraní žáci II. stupně 

 

Březen - květen 

 Školní kolo OVOV – průběžně v hodinách Tv 

 Okresní kolo OVOV, ZŠ Jablunkov – vybraní žáci 

 Sazka olympijský víceboj, školní hřiště, tělocvična, fotbalové hřiště – celá škola 

 
Červen 

 Atletický trojboj, Třinec – vybraní žáci 1. – 5. Třídy 

 Branný závod družstev, Nýdek – Prašivá, žáci II. stupně 

 Wolfram branný závod, Třinec – družstvo 8. třídy 

 

 

Zpracovala: Mgr. Dana Španihelová 
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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. 

 

7. Přehled činností 1. a 2. stupně ZŠ 

Závěrečná zpráva z metodického sdružení 1. stupně ZŠ Nýdek 

Přehled činností 1. stupně ve školním roce 20016/2017 

Srpen : 

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

Příprava třídních knih a katalogových listů.    

Září :    

 Zahájení školního roku, dokončení organizačních záležitostí, administrativní práce. 

 Obvodní metodické sdružení na 1. ZŠ Třinec – Kufová 

21. 9.  Beskydský azimut Třinec 

Říjen  :  

4. 10. Návštěva předškoláků v 1. třídě 

10. 10. Výstava ovoce a zeleniny, Nýdek 

25. 10. Zátopkova štafeta  

Listopad:  

4. 11. Cvičný požární poplach 

28. 11. Knihovnické lekce  

Prosinec :  

21. 12. Vánoční představení pro rodiče, Nýdečanka   

22. 12. Vánoční besídky v jednotlivých třídách  
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Leden :   

Ukončení pololetí, hodnocení 

 
Únor : 

2. 2. Karneval 

13. – 17. 2 Lyžařský výcvik pro 1. – 3. třídu, ostatní děti se učily formou malotřídní školy   

Březen : 

14. 3. Otesánek, loutkové  divadlo Český Těšín 

31. 3.  Atletický víceboj 

Duben :  

Průběžné návštěvy tříd v místní knihovně 

 

Květen : 

4. 5. Stařenka Morava vypráví: hudebně-edukační program 

5. 5. Edukační program Vesmír-Mobilní planetárium     

19. 5. návštěva Golf resortu Ropice, zábavné dopoledne s golfem pro děti 1. a 4. třídy 

26. 5. Knihovnické lekce 

Školní výlety 

 

Červen  : 

1. 6. Sněhurka-divadelní představení ČT 

5. 6. Bajky pana Ezopa – Divadlo Hradec Králové 

13. 6.  Den otevřených dveří v 1. třídě 

            Pasování na čtenáře    

17. 6.  Radovánky 
22. 6.   Obvodní metodické sdružení 4. ZŠ Třinec – Kufová 

             Hodnocení uplynulého roku, návrhy na zlepšení 

              

Pátek 30.června 2017 - slavnostní zakončení školního roku 2016/2017 ve škole a následně 

vyznamenání  žáků  s výborným prospěchem 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 se zúčastnili sportovních akcí, plnili jsme disciplíny na odznak zdatnosti. Učitelé 

vyráběli pomůcky, ověřovali nové výukové metody, využívali knihovnu, odborné učebny a interaktivní 

tabule. Nově jsme probírali záležitosti inkluze týkající se naší školy.  

 

V Nýdku 26. 6. 2017                                                              Mgr. Michaela Kufová 
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Školní akce – 2. stupeň 

školní rok 2016/2017 

 

Září 

 Dentální prevence (přednáška o dentální hygieně) 

 Den v přírodě 

 Legiovlak v Českém Těšíně – 9. třída 

 Divadlo J. Myrona v Ostravě (Josef a jeho pestrobarevný plášť) – 6. a 7. třída 

 

Říjen 

 Divadlo loutek v Ostravě (Bouře) – 8. a 9. třída 

 

Listopad 

 Svědomí Číny (film) – 9. třída 

 požární poplach (nácvik evakuace) 

 Křížem krážem Moravou a Slezskem (hudební edukační program) 

 Peru a Bolívie – geografická přednáška 

 knihovnické lekce (knihovna Třinec) 

 

Prosinec 

 Mikuláš ve škole 

 O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku – školní divadelní představení pro rodiče 

 

Leden 

 Continental DivideTrail (od Mexika až po Kanadu, pěšky napříč USA) – přednáška a 

beseda  

 Panovníci českých zemí – Karel IV. (Muzeum TŽ) – 6. třída 

 

Únor 
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 karneval 

 Ukrajina – přednáška (8. – 9. třída) 

 Kufr (8. třída) 

 Můj werk (7. třída) 

 intenzivní týdenní kurz AJ pro 6. třídu 

 

Březen 

 návštěva knihovny Nýdek – 2. stupeň 

 Úřad práce v Třinci (beseda k volbě povolání) – 8. třída 

 

Duben 

 Brazílie – nejen cestopis (Planeta Země 3000) 

 Řemeslné hry (8. třída) – mezinárodní soutěž 

 Soutěž mladých zdravotníků ve Frýdku-Místku – oblastní kolo ČČK 

 Můj werk – 7. třída (knihovna Třinec) 

 

Květen 

 Mobilní planetárium 

 knihovnické lekce (knihovna Třinec)  

 

Červen 

 Den dětí – branný závod 

 Integrovaný záchranný systém v Bystřici 

 Divadélko Hradec Králové (ve škole) – Zlatý věk španělské literatury 

 školní výlet a exkurze (Prachovské skály, Terezín, Litoměřice, Karlštejn) – 2. stupeň 

 exkurze ve firmě PressMetal (8. – 9. třída) 

 radovánky 

 čištění okolí obce Nýdek (8. – 9. třída) 

 

 

Zpracovala: Mgr. Kateřina Nogová 
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8. Výroční zpráva MŠ    

 

Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace 

Nýdek 293 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 

 za školní rok 2016 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personální podmínky vzdělávání 
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Ve školním roce 2016/2017 byly v mateřské škole zaměstnány 4 pedagogické pracovnice, jedna 

školnice a jedna uklízečka. Všechny paní učitelky měly kvalifikaci pro výchovu a vzdělávání dětí 

v mateřské škole. 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 2016 bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 54 dětí do dvou věkově smíšených tříd.  Přijímány 

byly zpravidla děti od 3 do 6 let.  

U zápisu do 1. třídy bylo 20 dětí, z toho jednomu dítěti byl udělen odklad školní docházky. Důvodem 

pro odklad byla nezralost dítěte. 

Mateřská škola pracovala podle ŠVP Zvířátka jsou kamarádi, celý rok je máme rádi. Chceme, aby se 

děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, kterou budou považovat za své společenství, aby poznaly 

sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho mají všichni rádi. ŠVP 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.  



 

20 

 

Obsah každé oblasti mají třídy rozpracován ve svém TVP do tematických celků, které svou náročností 

odpovídají věkovému složení dětí ve třídě. ŠVP je pro každé dítě koncipován na tři roky se zvyšující se 

náročností tak, aby dítě směřovalo k očekávaným výstupům, které jsou dány RVP. 

 
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. Svým postojem a příkladem jsme se snažili v dětech zasít semínko 
ekologického cítění tak, aby vše, co dělají a v budoucnu dělat budou, mělo smysl, a aby svět a 
všichni v něm měli spokojenější a láskyplnější život. Aby si děti uvědomily, že vše co dělají, 
ovlivňuje život nejen jejich, ale také život všech okolo – lidí, zvířat nebo rostlin. 
V našem školním vzdělávacím programu nevytváříme závazné normy, protože ve výchově 
neexistuje pouze jediná cesta k vytyčenému cíli. 
 
.  

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.  
 
V průběhu školního roku byly postupně opravovány hračky, didaktické pomůcky, dětské 
dopravní prostředky, starší hračky byly buď vyřazeny nebo přemístěny na hřiště. Na školním 
hřišti proběhla rekonstrukce dětského mobiliáře. Došlo k výměně prolézačky, pyramidy, 
padacího mostu, šplhací stěny, houpačky a skluzavky. 
Také byly zakoupeny drobné stolní hry, stavebnice, didaktické pomůcky. 
V průběhu letních měsíců byla vymalovaná třída Berušek a byl pořízen nový nábytek včetně 
boxů na hračky. Z toho důvodu byla MŠ v době letních prázdnin uzavřena. 
 
 

Aktivity mateřské školy ve školním roce 2016/2017 
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Září 
 Třídní schůzky s rodiči 
 Projekt „Měla babka čtyři jabka“ 
 Beseda s hasiči z Nýdku + ukázka 

 

Říjen 
 Exkurze do ZAHRÁDKÁŘE – výstava ovoce a zeleniny 
 Podzimní dílničky v DDM Bystřice 
 Zahájení výuky angličtiny pro předškoláky 
 Exkurze na rybníky 

 

 

Listopad 
 Cvičný požární poplach 

 

Prosinec 
 Rozsvícení vánočního stromečku na náměstí v Nýdku 
 Mikuláš ve večerce Katka 
 Návštěva Mikuláše v MŠ 
 Výtvarná soutěž – Mikulášská galerie 
 Vánoční dílny ve spolupráci s DDM Bystřice 
 Vánoční představení dětí ze školní družiny  
 Besídky u stromečku ve všech třídách 
 Shlédnutí příběhu „Medvídek Ursík“ z centra URSUS 
 

 

 

Leden 
 Návštěva dětí v 1. třídě 
 Zimní hry v Bystřici 
 Logopedická pohádka „O rozmlsané Matyldě“ 

 

 

 

Únor 
 Keramická dílna v DDM 
 Divadelní představení v KD Třinec  
 Lyžařský kurz 
 Maškarní karneval – s rodiči v Nýdečance 
 Exkurze do třineckého muzea 
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Březen 
 Exkurze do městské knihovny Třinec 
 Velikonoční dílny v DDM 
 Výtvarná soutěž v DDM – Velikonoce na vsi 
 Beseda s autorkou dětských knížek p. Renátou Ciencialovou 
 Zahájení plaveckého výcviku 
 Mobilní planetárium – „Jak měsíc putoval ke slunci“ 
 Fotografování fa PHOTODIENST 

 

Duben 
 Tvoření s rodiči – velikonoční dílny 
 Exkurze – Integrovaný záchranný systém „112“ 
 Zápis do 1. třídy 
 Velikonoční zajíček v MŠ 
 Oslava MDD v Bystřici 

 

 

Květen 
 Den matek – vystoupení dětí pro maminky  
 Fotografování na tablo 
 Zápis dětí do MŠ 
 Oslava MDD v Bystřici 
 Ukončení plaveckého výcviku 

 

Červen 
 Oslava MDD v MŠ 
 Indiánská olympiáda v Bukovci – SKI SCHOOL MALINA 
 Výlet s rodiči do Westernového městečka Żory 
 Radovánky ve spolupráci se ZŠ 
 Slavnostní rozloučení s předškoláky – pasování a předání dárků 

 

 

 
Činnost školy byla ve školním roce 2016/ 2017 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 31. 8. 2017 
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  9. Výroční zpráva ŠD    

Výroční zpráva o činnosti školní družiny – školní rok 2016- 2017  

      Školní družinu ve školním roce 2016-2017 navštěvovalo 30 dětí 1. - 5. třídy. 

Měli jsme k dispozici pro naše činnosti dvě místnosti, tělocvičnu a cvičnou kuchyňku. Chodili 

jsme hrát počítačové hry do počítačové učebny. 

V měsíci říjnu zde byla na 14 – denní praxi Magda Raszková ze SOŠ v Karviné. 

        V činnostech hudebních jsme se učili písničky a tanečky na vystoupení. V družstvech a 

jednotlivě jsme dělali soutěže ve zpěvu a v poznávání písní. 

     V činnostech zdravotnických jsme soutěžili v místnosti i venku ve znalostech 1. pomoci. 

Soutěže ve Frýdku se letos zúčastnila děvčata 2. stupně naší školy. 

     V činnostech dopravních jsme měli dva závody na kolech. Začátkem září na rychlost, 

kterého se zúčastnilo 15 dětí. V dubnu jsme před školou měli závody na kole ve zručnosti 

jízdy s počtem 16 účastníků. V měsíci dubnu se všechny děti zúčastnily soutěže z dopravních 

předpisů, postupně udělaly 3 testy, každý po 10 otázkách, vítězové do 3. místa dostali věcné 

ceny. 

   V činnostech výtvarných jsme kreslili přáníčka pro maminky a vybarvovali omalovánky. Do 

výtvarné soutěže jsme odevzdali 5 výkresů do DDM v Bystřici. 

     V činnostech pracovních jsme byli péct dobroty ve cvičné kuchyňce. 

V měsíci listopadu to byly mufiny s mandlemi. Zúčastnilo se 27 dětí. Perníčky před Vánocemi 

peklo 15 dětí. Na karneval si 25 dětí upeklo mufiny z jogurtového těsta. Jidášky peklo 

v dubnu 20 dětí a na besídku jsme upekli pro maminky dvě bábovky ze šlehačky. Zúčastnilo 

se 18 dětí. 

Děti vytvořily sněhuláky z papíru, tvořily také podložky z korálků, z ruliček. 

  K zápisu do 1. třídy jsme udělali 20 ježečků z papíru. 

Zúčastnili jsme se dílniček k Velikonocům v DDM v Bystřici v počtu 20 dětí. 

    V činnostech přírodovědných jsme chodili na procházky a všímali si změn v přírodě. V 

měsíci září se 29 dětí zúčastnilo výstavy v Muzeu v Třinci o Karlu 4. 

V měsíci březnu se 20 dětí navštívilo Muzeum v Třinci – výstavu Lékařství včera a dnes. 

   V činnostech společenských jsme byli v Penzionu na Hluchové s vystoupením k Vánocům. 

Zúčastnilo se 18 dětí, zpáteční cestu jsme absolvovali pěšky. 

V měsíci říjnu se 13 dětí zúčastnilo na dvou vystoupeních k Vítání občánků na  
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OÚ v Nýdku. Další vystoupení bylo v dubnu. Zúčastnilo se 15 dětí. 

K Vánocům jsme pozvali rodiče na besídku do školní jídelny. S pestrým programem a 

pohádkou vystoupilo 19 dětí. Udělali jsme představení i pro 1. - 3. třídu naší školy. 

Další besídku jsme udělali v květnu pro maminky. 22 dětí zahrálo dvě pohádky a zatančilo 3 

tanečky, předneslo několik písní a básniček. 

Měli jsme několik soutěží O nejhezčí hračku s odměnami. První v říjnu 25 dětí, 

další v lednu 13 dětí a potom v dubnu 15 dětí. Po Vánocích se všechny děti zúčastnily ankety 

,Nejhezčí pohádka vysílaná o Vánocích“. 

Karneval jsme si udělali v lednu, zúčastnilo se 18 dětí. Byli jsme několikrát na náměstí 

v Nýdecké knihovně. Před Velikonocemi jsme už tradičně hodili do vody ,,Morenu“ a poslali 

tím zimu pryč. S Morenou šlo 18 dětí. 

Jezdili jsme do kina v Bystřici. Všech devíti představení se průměrně zúčastnilo  

20 dětí. Dětem se nejvíc líbil film Tučňáci z Madagaskaru a Angry Birds. Jednou jsme navštívili 

kino Kosmos v Třinci. Promítal se film „Hledá se Nemo“. Jelo 23 dětí. 

      V činnostech sportovních jsme byli na bazéně v Bystřici 6 krát. Průměrně s námi jelo 13 

dětí. 

Na hřišti jsme pořádali atletické trojboje, také skákali do dálky. V tělocvičně i venku jsme 

hráli různé míčové hry. 

Udělala jsem s dětmi dlouhodobý projekt „Cvičíme jako žabky“. Zúčastnily se všechny děti. 

Plnily různé disciplíny, a aby úkol splnily, musely jich udělat 35. Podařilo se to zatím jen 6 

dětem. 

V září jsme byli na odpoledním výletě na Hluchové u Penzionu. Šlo 23 dětí. 

V březnu jsme šli poprvé na Střelmou v počtu 10 dětí. V květnu Nýdek Goru konečnou- šlo 14 

dětí, v červnu jsme byli v počtu 15 dětí podruhé na Střelmé – konečné. Turistiku jsme 

zakončili celodenním výletem na Čantoryji. 

Výlet jsme zorganizovali za pomoci Dobrovolných hasičů z Nýdku a Bystřice a zúčastnilo se ho 

25 dětí školní družiny. 

Ve sportovních činnostech jsme v zimě bobovali pod kopcem u školy. 

     V činnostech sebevzdělávacích jsme pořádali různé soutěže, dlouhodobé i krátkodobé. 

Děti luštily křížovky a úkoly z knihy Žáčka Chytráčka. 

                       V Nýdku 22. června 2017             Caputová Olga, vychovatelka 
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10. Hodnocení uplynulého roku ZŠ a MŠ Nýdek, p.o. 

Pátek 30. června 2017 - slavnostní zakončení školního roku 2016/2017 ve vestibulu školy 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. Pedagogové 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 žáci se svými učiteli pracovali na různých projektech, vyráběli různé pomůcky, 

ověřovali nové výukové metody, využívali školní knihovnu k zvýšení čtenářské gramotnosti, odborné 

učebny a interaktivní tabule ke zpestření a zefektivnění výuky. 

11. Rozpočet školy  

 

Rozpočet školy na ro 2018 a střednědobý plán rozpočtu na období 2018 – 2020 

 

Rozpočet na rok 2018 

Účt. třída Název  Skutečnost  
2016 v tis. 

Oček.plnění  
2017 v tis. 

Rozpočet  
2018 v tis. 

60 Výnosy z prodeje služeb 1098 967 980 

60 Výnosy z prodeje služeb Dč 544 452 500 

64 Jiné zdroje-fondy 5   

66 Finanční výnosy 1 1 1 

67 Příspěvek zřizovatele 1850 1670 1850 

67 Transfer MSK 10056 10914 11500 

     

 Výnosy celkem 13554 14003 14831 

     

50 Spotřebované nákupy 1928 1543 1769 

50 Spotřebované nákupy Dč 286 302 310 

51 Služby 731 782 800 

51 Služby Dč 15 30 45 

52 Osobní náklady MSK 10182 10914 11500 

52 Osobní náklady Dč 172 175 190 

54 Jiné provozní náklady 12 19 20 

55 Odpisy  14 5 5 

55 DDHM 110 152 100 

56 Finanční náklady 33 32 32 

     

 Náklady celkem 13483 13953 14771 
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Střednědobý výhled rozpočtu v tis.Kč 

 

Název  Rozpočet 2018 Výhled 2019 Výhled 2020 
 

Příspěvek zřizovatele 1850 1850 1850 

Transfer MSK 11500 11500 11500 

Výnosy Dč 500 520 550 

    

Výnosy celkem 13850 13870 13900 

    

Osobní náklady 11690 11700 11750 

energie 450 470 480 

Ostatní náklady 1660 1630 1600 

    

Náklady celkem 13800 13800 13830 

 

 

 
 

Výroční zprávu předkládá ředitel školy Mgr. Libor Svider dne 1. září 2017. 

 

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Nýdek byla projednána a schválena na 

pedagogické radě dne 1. září 2017. 

 

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Nýdek byla projednána a schválena školskou 

radou dne 13. října 2017.                Marek Hota, předseda školské rady 

 

 


