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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 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 2017/2018 měla základní škola k  1. září 2017 zapsáno celkem 144 žáků v devíti 

ročnících, v každém ročníku po jedné třídě.   
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Tabulka č. 2 : Počet žáků základní školy k 1. září 2017 

  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 9 10 12 8 12 51 10 7 5 5 27 78 

Dívky 8 7 11 7 7 40 6 9 8 3 26 66 

Celkem 17 17 23 15 19 91 16 16 13 8 53 144 

 

Tabulka č. 3 : Počet žáků základní školy k 29. červnu 2018 

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 9 8 11 9 11 48 10 7 5 5 27 75 

Dívky 8 7 11 7 7 40 6 8 8 3 25 65 

Celkem 17 15 22 16 18 88 16 15 13 8 52 140 

 

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 2017/2018 měla mateřská škola k 1. září 2017 zapsáno celkem  

52 dětí ze spádové oblasti Nýdku a Bystřice. 

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

Tabulka č. 4 : Počty dětí v mateřské škole k 1. září 2017 

Oddělení Mladší Starší Celkem 

Hoši 14 15 29 

Děvčata 12 11 23 

Celkem 26 26 52 
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Tabulka č. 5 : Počty dětí v mateřské škole k 29. červnu 2018 

 

Oddělení Mladší Starší Celkem 

Hoši 14 15 29 

Děvčata 12 11 23 

Celkem 26 26 52 

 

2. Přehled učebních plánů 

 

Ve školním roce 2017/2018 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, 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. Ve školním roce jsme nainstalovali do čtyř kmenových tříd projektory s připojením 

k internetu, které jsou využívány při výuce. 
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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 v ČR. 

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

 

3. Pedagogičtí pracovníci a další zaměstnanci školy 

 

Ve školním roce 2017/2018 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). 

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 0 5 6 1 1 13 42,2 12,25 

muži 0 1  1  2 49 2 

celkem 0 6 6 2 1 15 44,9 14,25 
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V základní škole pracovalo celkem 15 pedagogických pracovníků včetně vychovatelky školní družiny  

a asistentky pedagoga. 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 49,7 4 

celkem 0 0 2 2 4 49,7 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 99 83,9 19 16,1 8 7 87,5 

2.stupeň 122 105 86,1 17 13,9 10 9 91 

ZŠ 240 204 85 36 15 18 16 88,8 

 

Ve školním roce 2017/2018 došlo k snížení kvalifikovaného počtu vyučovaných hodin důsledkem 

zástupu za mateřskou dovolenou na 1. stupni. Zastupující učitelka má aprobaci pro 2. stupeň. Vedení 

školy bude nadále vynakládat maximální úsilí ke zvýšení kvalifikovanosti výuky.  

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, 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.  
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Ve školní jídelně pracovaly 4 pracovnice - vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka a pomocné 

kuchařky, věkový průměr je 55 let.  

4. Výsledky přijímacího řízení 

Devátou třídu ve školním roce 2017/2018 ukončilo celkem 8 žáků. 

Tabulka č. 9 : Rozmístění žáků na jednotlivé typy škol ve školním roce 2017/2018 

Přijetí na střední školy (pro školní rok 2018/2019) 

 přijat/a nepřijat/a – (přijat/a na 

odvolání) 

1. DVOROK Pavel SO Š TŽ Třinec – strojní mechanik (VL) 

→ obor neotevřen 

SO Š TŽ Třinec – slévač (VL) → 

náhradní nabídka 

SO Š TŽ Třinec – strojírenské práce (VL) 

 

2. FIZKOVÁ Kateřina  Gymnázium Třinec (M) 

Gymnázium Český Těšín (M) 

3. GAJDZICA Filip SOŠ Frýdek-Místek – automechanik 

(VL) 

SŠ techniky a služeb Karviná – truhlář 

(VL) 

 

4. HOJDYSZ Adam SPŠ Karviná – informační technologie 

(M) 

SPŠ elektrotechnická Havířov – 

informační technologie (M) 

 

5. KUČEROVÁ SŠ Havířov – kadeřník (VL) 

Albrechtova SŠ Český Těšín – cukrář 

(VL) 

 

6. NEZBEDOVÁ 

Veronika 

Gymnázium Třinec (M) 

Gymnázium Český Těšín (M) 

 

7. TUROŇ Ondřej SŠ informačních technologií F-M – 

informační technologie (M) 

SŠ teleinformatiky, Ostrava – 

informační technologie (M) 

8. WOJNAR Matěj SUŠ Ostrava – fotografie (M) 

SŠ uměleckých řemesel Ostrava – 
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multimediální tvorba (M) 

9. PASZOVÁ Ester Třinecká OA – veřejnosprávní činnost 

(M) 

Třinecká OA – obchodní akademie (M) 

 

 

 

V tomto školním roce se hlásilo na střední školy a odborná učiliště celkem 8 žáků z devátého ročníku 

a jedna žákyně, která ukončila základní vzdělání v ZŠ Nýdek ve školním roce 2016/2017. Z počtu 5 

chlapců a 4 děvčat bylo přijato v prvním kole přijímacího řízení 8 žáků, jedna žákyně byla přijata ve 

druhém kole.   

Ke studiu bylo přijato celkem 9 žáků, z toho 6 maturitních oborů, což je 66,6 %  a 3 výuční obory, což 

je 33,3 % 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 důležité 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 2017/2018. 

 

Tabulka č. 10 : Výsledky výchovně-vzdělávací práce za šk. rok 2017/2018 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZŠ 

Počet žáků 17 15 22 16 18 16 15 13 8 140 

Prospělo 17 15 22 16 18 16 15 13 8 140 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Samé výborné 16 11 10 5 6 1 2 3 2 56 

% 94 73 45 31 33 6 13 23 25 40 

Vyznamenání 17 14 20 10 14 7 5 6 3 96 
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% 100 93 91 63 78 44 33 46 38 69 

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 ve vyučovaných předmětech průběžně zjišťují vědomosti a znalosti žáků, věnují 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 může být použita na žádost rodičů u žáků, kteří jsou vedeni 

v evidenci integrovaných žáků. 

 

Tabulka č. 11 : Pochvaly za školní rok 2017/2018 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZŠ 

Počet žáků 17 15 22 16 18 16 15 13 8 140 

Pochvala TU 17 4 14 10 8 2 3 5 4 67 

Pochvala ŘŠ 0 0 0 0 1 0 0 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. 
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Tabulka č.12 : Hodnocení chování za školní rok 2017/2018 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZŠ 

Počet žáků 17 15 22 16 18 16 15 13 8 140 

Napomenutí TU 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Důtka TU 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

Důtka ŘŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Druhý stupeň  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Třetí stupeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

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 15 22 16 18 16 15 13 8 140 

Zam. hod. 1.pol 474 394 758 493 497 827 807 473 330 5053 

Zam. hod. 2.pol 758 512 1109 653 851 1296 661 697 483 7020 

Zam.hod. / rok 1232 906 1867 1146 1348 2123 1468 1170 813 12073 

Průměr na žáka 72 60 85 71 74 132 97 90 101 86 

 

Větší nemocnost se vždy projevuje v obdobích přechodného počasí, 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. 
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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. 

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 perníkové chaloupce 

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. Sepjetí s přírodou je posilováno i v hodinách pracovních činností na 2. stupni, kdy žáci se 

starají o zeleň a stromy v areálu školy.  

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.  
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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 „7. ročníku Mezinárodních her řemesel 2017, 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 škol naši žáci umístili v první desítce.  

Naši žáci se rovněž zúčastnili 4. ročníku soutěže Můj WERK pro žáky 7. tříd, kde skončili na čtvrtém 

místě.  

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, druhé a třetí třídy navštívily Rožnov pod Radhoštěm, účastnily se programu ve skanzenu, 

navštívily ZOO v Lešné a seznámily se i s blízkým okolím uvedené lokality. Žáci čtvrté třídy navštívili 

Archeopark v Chotěbuzi, kde se dozvěděli mnoho informací o tom, jak se žilo v minulosti, seznámili se 

s archeologickými nálezy a absolvovali prohlídku akvárií v Rybím domě. Školní výlet žáků páté třídy 

byl zaměřen na turistiku, orientaci v terénu a sportovní aktivity. Žáci podnikli turistický výšlap 

z Lipníka nad Bečvou na hrad Helfštýn, kde absolvovali týmové a sportovní hry. Jejich výlet 

pokračoval po příjezdu přípravou večeře a večerním a nočním programem ve škole. Školní výlet 

druhého stupně byl již tradičně třídenní, jelikož se nám podařilo opět získat sponzorské peníze na 

částečnou úhradu výdajů. Výletu se zúčastnili téměř všichni žáci 6. – 9. Třídy. Navštívili Jižní Čechy 

Tábor, Hluboká, Lipno, Antýgl, Čeňkovou Pilu, Holašovice, Český Krumlov, Chýnovské jeskyně a další 

pozoruhodná místa jako například procházku podél řeky Vydra, stezku korunami stromů a navštívili 

jednu šumavskou slať.  
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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. 

Ve školním roce 2017/2018 jsme se opět zapojili do mezinárodního projektu Erasmus+. Projekt 

s partnerskými školami z Německa, Dánska, Maďarska a Španělska nese název „Let´s us read again“. 

V průběhu školního roku jsme kromě mezinárodních pracovních schůzek koordinátorů projektu 

navštívili školy v Německu (listopad 2017) a Dánsku (květen 2018). Vycestovalo celkem 18 žáků 6. – 9. 

třídy a 4 učitelé. Naši školu navštívili žáci a učitelé z Maďarska a Španělska. Všichni žáci si ze 

zahraničních cest přivezli krásné zážitky, nové zkušenosti, poznali nové kamarády a hlavně si sami 

vyzkoušeli, jak na tom jsou s anglickým jazykem a zda jsou schopni se v cizí zemi domluvit. Tento 

projekt je dvouletý, příští školní rok bude následovat druhá část mezinárodních setkání žáků. 

Sport 

Největší počet soutěží je pravidelně v oblasti sportu. 

 

Sportovní akce, školní rok 2017/2018 

 

Září - prosinec 

 Beskydský azimut, Třinec – 1. – 5. třída 

 Zátopkovy štafety, školní hřiště  - host skokan na lyžích Robert Szymeczek – celá škola + hosté 
z Maďarska a Španělska Projekt ERASMUS + 

 2 turnaje ve florbalu – vybraní žáci 4. – 5. třídy 

 

Leden - únor 

 Lyžařský výcvik, Mosty u Jablunkova  6. – 9. třída 

 Beskydská lyže, Ski areál Mosty u Jablunkova – vybraní žáci 
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Březen - červen 

 Školní kolo OVOV – průběžně v hodinách tv 

 Okrskové kolo Mc Donald cup Jablunkov – vybraní žáci 4. – 5. třídy 

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

partnerské školy ze Slovenska Starých Hor 

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

 

 

Zpracovala: Mgr. Dana Španihelová 

 

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 20017/2018 

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 

Říjen  :  

5. 10. Beskydský azimut 

10. 10. Návštěva knihovny 
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19. 10. Zátopkova štafety 

25. 10. Preventivně výchovná činnost požárníků-Požárník Hasík 

Listopad:  

13. 11. Knihovnické lekce  

Prosinec :  
19. 12. Divadelní představení Hradec Králové 
21. 12. Vánoční představení pro rodiče, Nýdečanka   
22. 12. Vánoční besídky v jednotlivých třídách  

Leden :   
Ukončení pololetí, hodnocení 
 
Únor : 

2. 2. Karneval 

Březen : 

19.-23. 3. Lyžařský výcvik pro 1. – 3. třídu, ostatní děti se učily formou malotřídní školy 

Duben :  
Průběžné návštěvy tříd v místní knihovně 
19. 4. Devatero pohádek – Divadlo Hradec 
 
Květen : 
7. 5. Den v přírodě 
10. 5. McDonald cup – turnaj v kopané 
30. 5. Sportovní den  
Školní výlety 
 
Červen  : 
1. 6. Den dětí- dopoledne s hasiči   
7. 6. Atletický trojboj 
13. 6. Obvodní metodické sdružení 4. ZŠ Třinec – Kufová 

16. 6.  Radovánky 
 Hodnocení uplynulého roku, návrhy na zlepšení 
              

Pátek 29. června 2018 - slavnostní zakončení školního roku 2017/2018 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 a inkluze. 

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

V Nýdku 26. 6. 2018                                                              Mgr. Michaela Kufová 

 

 

Školní akce – 2. stupeň 

školní rok 2017/2018 

Září 

 Let´s read again – mezinárodní projekt Erasmus+ (zvýšení čtenářské gramotností) 

 Den v přírodě (terénní cvičení topografie) 

 Nastupovat! Děják z rychlíku (Divadlo loutek v Ostravě) – 8. a 9. třída 

Říjen 

 seznámení s knihovnou v Třinci – 6. třída 

 Olympijské hry – vědomostní a dovednostní soutěž družstev 

 Zátopkova štafeta 

 příjezd dětí (z Maďarska a Španělska) z mezinárodního projektu Erasmus+  

Listopad 

 Junior náboj – fyzikální soutěž (Frýdlant nad Ostravicí) pro vybrané žáky 8. a 9. třídy 

 knihovnické lekce (knihovna Třinec) – 6. třída 

 preventivní program PPPP Ostrava – nebezpečí kyberšikany a drogy 

 olympiáda z ČJ 

 výjezd vybraných dětí z mezinárodního projektu Erasmus+ do Německa 

Prosinec 

 Divadélko Hradec Králové (ve škole) – Divadelní učebnice 

 Mikuláš ve škole 

 O perníkové chaloupce – školní divadelní představení pro rodiče 

Leden 

 Válka s mloky – projektový den (práce na projektu, prezentace) 

 karneval 

 testování profesní orientace – 9. třída 

Březen 

 Jeden svět (festival dokumentů) 

 Tři zlaté klíče + TGM – projektový den (práce na projektu, prezentace) 
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 Můj werk – 7. třída (beseda o TŽ s kvízem) 

 Matematický klokan 

Duben 

 Myanmar – divoká cesta do barmské říše (Planeta Země 3000) – 2. stupeň 

 Divadélko Hradec Králové (ve škole) – Fenomén Karel Čapek 

 Pythagoriáda 

Květen 

 Řemeslné hry (8. třída) – mezinárodní soutěž 

 školní výlet a exkurze (dějepisné, přírodní a turistické zaměření) – 2. stupeň 

 návštěva družební školy ZŠ Staré Hory v Nýdku 

 výjezd vybraných dětí z mezinárodního projektu Erasmus+ do Dánska 

 Den v přírodě (úklid obce) 

 Sportovní den (OVOV) 

 beseda na Úřadu práce Třinec – 8. třída 

Červen 

 Den dětí – beseda s chovatelkou psů a hasiči 

 exkurze ve TŽ (8. – 9. třída) 

 radovánky 

 O zbojníku Ondrášovi (divadlo Bajka Český Těšín) 

Zpracovala: Mgr. Kateřina Bruková 

 

8. Výroční zpráva MŠ    

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 

 za školní rok 2017 – 2018 

 

Personální podmínky vzdělávání 

Ve školním roce 2017/2018 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. 
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Průběh vzdělávání a výchovy 

V září 2017 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 17 dětí, odklad školní docházky nebyl udělen žádnému dítěti. 

Mateřská škola pracovala podle nově vytvořeného ŠVP „Barevný svět kolem nás“ s mottem: „Je-li 

dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě lásku.“ Našim hlavním cílem při 

práci podle RVP PV bylo doplnit rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni, vhodnou motivací, esteticky 

vyváženém prostředí a dostatkem mnohostranných podnětů, zajistit dítěti bohatství různorodých 

aktivit vedoucích k tvořivému uplatnění vlastních zkušeností, k prožitkům, hledání, experimentování a 

citlivému utváření individuální, zdravě sebevědomé a harmonicky vyvážené osobnosti po stránce 

citové, adaptační i rozumové. Chceme, aby naše mateřská škola smysluplně obohacovala denní 

program předškolního věku a zajistila, aby tento čas byl radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem 

dobrých a spolehlivých základů do života v první etapě vstupu dětského jedince do celoživotního 

procesu vzdělávání. Dítě se musí cítit v prostředí mateřské školy bezpečně a jistě, nesmí být 

zatěžováno či neurotizováno spěchem a chvatem. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné 

z nich nesmí být zvýhodňováno nebo naopak znevýhodňováno. Děti jsou vedeny k samostatnému 

rozhodování, je vyloučena jakákoli manipulace s nimi, zbytečné organizování a nezdravé soutěžení. 

Mateřská škola musí být pro dítě kamarádským společenstvím. 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.  

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. 
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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.  

.  

Při plánování výchovných procesů se učitelky zaměřovaly na formování takových charakterových 

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

bezbariérová komunikace, ale i vztahy a postoje dětí k různým problémům života, uvědomění si 

účasti vlastní osoby na možnosti jejich řešení, respektování domluvených pravidel, protože i naše 

společnost stojí na určitých obecně závazných pravidlech. 

 
.  
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. 

Také byly zakoupeny drobné stolní hry, stavebnice, didaktické pomůcky. 

 
Aktivity mateřské školy ve školním roce 2017/2018 

 

Září 
 Třídní schůzky s rodiči i s psycholožkou 
 Dýňobraní  

 

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

 

Listopad 
 Exkurze na rybníky 
 Divadlo KOLOBĚŽKA v MŠ 
 Kouzelní 
 Focení fa PHOTODIENST 
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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 
 

Leden 
 Návštěva dětí v 1. třídě 
 Zimní hry v Bystřici 
 Divadlo POPELKA 

 

Únor 
 Keramická dílna v DDM 
 Divadelní představení v KD Třinec  
 Lyžařský kurz 
 Maškarní karneval – s rodiči v Nýdečance 

 

 

Březen 
 Exkurze do městské knihovny Třinec 
 Velikonoční zajíček v MŠ 
 Velikonoční dílny v DDM 
 Výtvarná soutěž v DDM – Velikonoce na vsi 
 Zahájení plaveckého výcviku 
 Ponožkový den 
 Divadlo KD Trisia MAXIPES FÍK 
 Fotografování fa PHOTODIENST 
 Schůzka s rodiči budoucích prvňáků 

 

Duben 
 Tvoření s rodiči – velikonoční dílny 
 Exkurze – Integrovaný záchranný systém „112“ 
 Zápis do 1. Třídy 
 Projekt ZDRAVÁ VÝŽIVA 
 Plavecký kurz 
 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 
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Červen 
 Oslava MDD v MŠ 
 Piráti v Bukovci – SKI SCHOOL MALINA 
 Výlet s rodiči do Ustroňe – Velká Čantoryje 
 Radovánky ve spolupráci se ZŠ 
 Slavnostní rozloučení s předškoláky – pasování a předání dárků 

 

 

 
Činnost školy byla ve školním roce 2017/ 2018 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.  2018 

 

 

  9. Výroční zpráva ŠD    

Výroční zpráva školní družiny     školní rok 2017 / 2018 

 

Charakteristika školní družiny 

Během školního roku 2017/2018 pracovala školní družina při Základní škole a Mateřské škole Nýdek 

pod vedením vychovatelky Mgr. Martiny Bockové. 

  V tomto školním roce navštěvovalo družinu 30 žáků, z toho 14 dívek a 16 chlapců. 

  Provozní doba školní družiny byla pro tento školní rok stanovena takto: 

ranní družina – od 6,30 do 7,40 hodin 

odpolední družina – od 11,40 do 15,30 hodin. 

  Poplatek za školní družinu činil 100,- Kč za měsíc. 

  Poplatek byl použit na nákup nových her, výtvarných pomůcek, sportovních potřeb, knih a hraček 

používaných v družině, tělocvičně i na školní zahradě. 

  Školní družina je umístěna v suterénu školy a ke svým činnostem využívá nejen tento 

prostor, ale i další prostory školy – kuchyňku, tělocvičnu, počítačovou učebnu, jazykovou učebnu s 

interaktivní tabulí a při některých činnostech i ostatní prostory školy. Během celého roku plně využívá 

školní zahradu a hřiště. Ke svým hrám a vycházkám využívá i nedaleký park, který je vybaven 

prolézačkami, houpačkami.  

  Prostory školní družiny byly o podzimních prázdninách vymalovány a pro odpočinek a relaxaci dětí 

byla zakoupena nízká sedací souprava s opěrkou hlavy a polštářky. 
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Vzdělávání pedagogických pracovníků 

  Vzdělávání probíhalo během školního roku prohlubováním odborné kvalifikace, vychovatelka se 

zúčastnila akreditovaných školení a seminářů, v měsíci listopadu v Prostějově – Družinové paragrafy, 

v měsíci červnu v Praze – Celostátní seminář vychovatelů a vychovatelek školních družin a školních 

klubů. Vzdělávání probíhalo i formou samostudia. 

 

Výchovná a vzdělávací činnost 

  Ve školním roce 2017/2018 pracovala školní družina dle ŠVP pro zájmové vzdělávání a podle 

vypracovaného ročního plánu.  

  Činnosti odpočinkové, zájmové, rekreační, relaxační, ale i příprava na vyučování vytvářely celoroční 

komplex výchovně vzdělávacích činností školní družiny. Cílem této výchovné práce byla snaha naučit 

žáky nenásilnou formou efektivně využívat volný čas k sebepoznávání, čerpání nových informací a 

vědomostí, ale i k potřebné relaxaci a odpočinku.  

 Také pobyt venku na školní zahradě, v parku nebo při vycházkách po obci, po okolí školy vedly žáky 

nenásilnou formou k učení, osvojování si nových poznatků a vědomostí. 

  

  V rámci družiny jsme si uspořádali soutěž v jízdě zručnosti na kole a koloběžce, dvoutýdenní soutěž 

ve stolních hrách o pohár a atletickou olympiádu. Během celého školního roku jsme sbírali razítka za 

plnění úkolů. Na konci roku byli nejúspěšnější žáci odměněni. 

  Dále jsme v rámci družiny pořádali podzimní dílničky, svatomartinské pečení rohlíčků, vánoční 

dílničky, vánoční besídku s rozdáváním dárků, karnevalový rej, vynášení zimy - Morany do potoka, 

velikonoční dílničky a den dětí, který jsme oslavili rozbalením nových her do družiny. 

  Během školního roku se školní družina účastnila pravidelných měsíčních návštěv Kina Kosmos v 

Třinci v rámci filmových představení pro děti „Bijásek“. Dále jsme chodili na krytý bazén do Bystřice, 

navštívili jsme Muzeum města Třince - výstavu „Chaloupka na vršku“, byli jsme se podívat do třinecké 

Hvězdárny, s kterou nás seznámil p. David Vodecký. Pro děti jsme také uspořádali ve spolupráci s 

myslivci přednášku o myslivosti a lesnictví. A navštívili jsme místní knihovnu, kde jsme si s paní 

knihovnicí vykládali o H. CH. Andersenovi. 

  Celým školním rokem nás doprovázela celoroční hra „Vesmírná stanice Kosmos“. Děti si osvojovaly 

formou her a úkolů základní poznatky o vesmíru. V říjnu si vyrobili z kartonu svou vesmírnou raketu, 

která se stala na určitou dobu součástí naší školní družiny a děti ji plně využili ke svým hrám. 

   

Prezentace školní družiny na veřejnosti 

  Školní družina v tomto školním roce dvakrát „Vítala občánky“ krátkým programem na obecním 

úřadu v Nýdku. Dále jsme si připravili podzimní, mikulášské a jarní vystoupení do domova seniorů 

„Důstojnost“, se kterým jsme navázali spolupráci. Účastnili jsme se velikonoční výtvarné soutěže, 

kterou vyhlásilo DDM Bystřice a soutěže místní knihovny „S krtkem do vesmíru“. V obou soutěžích se 

naše děti umístily na předních příčkách a byly odměněny.  

 

Výlet školní družiny 

  Výlet školní družiny byl organizován ve spolupráci s SDH Nýdek. Dobrovolní hasiči vyvezli děti auty 

na vrchol, kde jim vyplnili celé dopoledne představením hasičské techniky, zdravovědou a seznámili 

je s hasičským sportem. Třešničkou na dortu byla ukázka slanění hasičů z rozhledny. Po rozloučení se 

s hasiči následoval výstup na rozhlednu a následné opečení párků. Posléze jsme se vydali na cestu 
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zpět. Rodiče si děti vyzvedli na náměstí v Nýdku. Spolupráce s hasiči byla letos již třetí po sobě 

následující a tuto tradici bychom chtěli zachovat i nadále.  

 

 

V Nýdku 29. 6. 2018      Mgr. Martina Bocková 

            vychovatelka ŠD 

 

 

10. Hodnocení uplynulého roku ZŠ a MŠ Nýdek, p.o. 

Pátek 29. června 2017 - slavnostní zakončení školního roku 2017/2018 ve vestibulu školy za 
přítomnosti starosty obce Mgr. Jana Konečného, který odměnil nejlepší žáky naší školy.  

Všichni učitelé základní školy i mateřské školy, zaměstnanci školní kuchyně jakož i všichni 

zaměstnanci správy a úklidu se aktivně zapojovali do školních i mimoškolních akcí spolupráce všech 

zaměstnanců byla dobrá a bez problémů.  

Učitelé ZŠ a MŠ 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. 

Děkuji všem učitelům a ostatním zaměstnancům školy za jejich obětavý a tvůrčí přístup k práci, za 

ochotu a vstřícnost při plnění pracovních úkolů, mnohdy  nad rámec svých povinností.  

  

11. Rozpočet školy  

 

Rozpočet školy na rok 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 
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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 

 

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 31. srpna 2018. 

 

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

pedagogické radě dne 31. srpna 2018. 

 

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

radou dne 18. října 2018.                Roman Cieslar, předseda školské rady 

 


