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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 2020/2021 měla základní škola k  1. září 2019 zapsáno celkem 155 žáků v devíti 

ročnících, v každém ročníku po jedné třídě, na konci školního roku opět 155 žáků.   

Tabulka č. 2 : Počet žáků základní školy k 1. září 2020 

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

Poč.tříd 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 9 

Hoši 8 6 10 10 6 43 10 11 11 9 41 84 

Dívky 10 10 5 8 8 41 10 8 7 5 30 71 

Celkem 18 19 15 18 14 84 20 19 18 14 71 155 
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Tabulka č. 3 : Počet žáků základní školy k 30. červnu 2021 

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

Poč.tříd 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 9 

Hoši 8 6 10 10 6 43 10 11 11 9 41 84 

Dívky 10 10 5 8 8 41 10 8 7 5 30 71 

Celkem 18 19 15 18 14 84 20 19 18 14 71 155 

 

Z tabulky č. 2 na začátku školního roku a z tabulky č. 3 na konci školního roku vyplývá, že na prvním 

stupni je průměr počtu žáků na třídu 16,8. Na druhém stupni je průměrný počet žáků na třídu 17,75, 

v celé škole činí průměr na třídu 17,22. 

Ve školním roce 2020/2021 měla mateřská škola k 1. září 2020 zapsáno celkem 56 dětí, 23 dívek a 33 

chlapců ze spádové oblasti Nýdku a Bystřice. 

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

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

Tabulka č. 4 : Počty dětí v mateřské škole k 1. září 2020 

Oddělení (název) Mladší Střední Starší Celkem 

Chlapci 6 12 18 36 

Děvčata 6 10 7 23 

Celkem 12 22 25 59 

 

Tabulka č. 5 : Počty dětí v mateřské škole k 30. červnu 2021 

Oddělení (název) Mladší Střední Starší Celkem 

Chlapci  6 12 18 36 

Děvčata 6 10 7 23 

Celkem 12 22 25 59 
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2. Přehled učebních plánů 

Ve školním roce 2020/2021 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 zájmové útvary: sportovní hry, keramika, konverzace v 

angličtině, šikovné dílničky, 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. MŠMT v letošním roce uvolnilo pro všechny školy mimořádnou finanční dotaci na 

vybavení školy notebooky nebo tablety pro pedagogické pracovníky a k zapůjčení této techniky do 

sociálně slabých rodin, aby se i děti z těchto rodin mohli zapojit do distanční výuky.  

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. 

Rovněž v mateřské škole letos probíhalo distanční vzdělávání. Zhodnocení školního roku pak 

mateřská škola předkládá ve své vlastní výroční zprávě. 

Ve školním roce 2020/2021 byla většina prezenčních akcí zrušena, učitelé se zúčastnili několika akcí 

DVPP on-line. 

3. Pedagogičtí pracovníci a další zaměstnanci školy 

Ve školním roce 2020/2021 pracovalo ve škole celkem 30 zaměstnanců. Pedagogických pracovníků 

bylo v základní škole a mateřské celkem 19, v základní škole 14 učitelů, v mateřské škole 5 učitelek a 

1 vychovatelka ve školní družině. 
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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 4 5 4 1 14 46,5 11,725 

muži 0 0 1 0 1 2 51,5 2 

celkem 0 4 6 4 2 16 47,13 13,725 

 

V základní škole pracovalo celkem 15 pedagogických pracovníků včetně vychovatelky školní družiny. 

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 60 a starší Celkem Věkový 

průměr 

Přepoč. 

počet 

ženy 1 0 2 1 1 5 46,4 5 

V mateřské škole pracovalo celkem 5 učitelek, 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 119 116 97,5 3 2,5 7 7 80% 

2.stupeň 130 120 92,3 10 7,7 9 9 100% 

ZŠ 249 236 94,7 13 5,3 14 14 100% 

 

Ve školním roce 2020/2021 má ZŠ a MŠ Nýdek všechny učitelé kvalifikované. Jelikož na malé škole 

nemají učitelé možnost vyučovat pouze předměty své aprobace, učí někteří malou část úvazku 

nekvalifikovaně, výtvarnou, pracovní, a občanskou výchovu. Všechny naukové a další předměty jsou 

vyučovány kvalifikovaně.  

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 
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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, zvláště ve svém oboru stolaře, 

kdy v prostoru chodby a příchodu k tělocvičně vyměnil staré a poškozené obložení za nové a dodělal 

nové lavičky do odpočinkové zóny. Na jaře a v létě pravidelně 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 pracovalo 5 pracovnic, které trvale zabezpečovaly pro žáky, zaměstnance školy a cizí 

strávníky vysoce hodnotnou a chutnou stravu.  

4. Výsledky přijímacího řízení    

 Devátou třídu ve školním roce 2020/2021 ukončilo celkem 14 žáků. 

Tabulka č. 9 : Rozmístění žáků na jednotlivé typy škol ve školním roce 2020/2021 

Přijetí na střední školy (pro školní rok 2020/2021) 

 přijat na: 

1. Pavel BIELAN SŠ řemesel, Frýdek-Místek – Nábytkářská a dřevařská 

výroba (M) 

2. Tomáš CIESLAR Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky 

a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm – 

Elektrotechnika (M) 

3. Roman FRANEK SŠ Jablunkov – Opravář zemědělských strojů (VL) 

4. Ema GIERACZKOVÁ Gymnázium Třinec (M) 

5. Ondřej HOTA Střední uměleckoprůmyslová škola, Frýdek-Místek – 

Interiérový a grafický design (M) 

6. Anna KUCZYŃSKÁ Albrechtova SŠ, Český Těšín – Kuchař – číšník (VL) 

7. Jiří KUFA Gymnázium Třinec (M) 

8. Filip LABAJ SŠ Jablunkov – Dopravní prostředky (M) 

9. Danny MACHAČNÝ SŠ technických oborů, Havířov – Autotronik (M) 

10. Magdaléna NOWAKOVÁ AGEL Střední zdravotnická škola, Český Těšín – 

Praktická sestra (M) 
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11. Eliška RUSZOVÁ SŠ informačních technologií, Frýdek-Místek – Obalová 

technika (M) 

12. Jakub SKŘÍŠOVSKÝ Albrechtova SŠ, Český Těšín – Kuchař – číšník (VL) 

13. Jáchym SVOBODA OA Český Těšín – Obchodní akademie (M) 

14. Helena SZURMANOVÁ Gymnázium Třinec (M) 

 

Ke studiu bylo přijato celkem 15 žáků, z toho 12 maturitních oborů, což je 80 %  a 3 na výuční obory, 

což je 20 % vycházejících žáků.  

   Přínosem k volbě povolání byla každoroční jarní návštěva poradenského střediska na Úřadu práce 

v Třinci pro žáky 8. ročníku. Zde se žáci dozvěděli důležité informace o možnostech studia, výběru 

povolání, požadavků na jednotlivé profese z hlediska zdravotního, prospěchu, možnosti uplatnění po 

absolvování školy apod. Bohužel z důvodu uzavření škol se tato hodnotná akce nekonala.  

   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 2020/2021. 

Tabulka č. 10 : Výsledky výchovně-vzdělávací práce na konci  šk. roku  2020/2021  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZŠ 

Počet žáků 18 19 15 18 14 20 19 18 14 155 

Prospělo 18 19 15 18 14 20 19 18 14 155 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Samé výborné 18 19 10 11 4 4 2 1 4 73 

% 100 100 67 61 29 20 11 1 29 47 

Vyznamenání 18 19 14 17 12 11 6 6 9 112 

% 100 100 93 94 86 55 32 64 64 72 

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 1,00 1,13 1,10 1,32 1,47 1,91 1,73 1,49 1,35 
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Hodnocení žáků ve školním roce 2020/2021 bylo výrazně ovlivněno distanční výukou z důvodu 

uzavírání škol v době koronavirových epidemiologických vln. Přes všechny problémy spojeny s touto 

situací, jsem přesvědčen, že hodnocení žáků bylo provedeno spravedlivě a podle nejlepšího vědomí a 

svědomí všech vyučujících. 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. Pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

(během distanční výuky) jsme si stanovili následující pravidla: 

Pravidla pro hodnocení  

Kritéria hodnocení:  

 úroveň znalostí a dovedností žáka  

 plnění zadaných prací  

 vypracování a odevzdávání vlastních prací – nikoli podvodných prací, za které se považují práce 

zkopírované na internetu a vydávané za vlastní, práce opsané od spolužáků, práce vypracované 

pomocí Překladače Google  

 dodržování termínů odevzdávání zadaných prací  

 aktivita a spolupráce s vyučujícím  

 účast na on-line hodinách (synchronní on-line výuka povinná pouze pro 2. stupeň)  

 zvládnutí elektronické komunikace žáka s učiteli (e-mail, GOOGLE MEET) Formy zadávání 

prací/ověřování úrovně znalostí a dovedností:  

 elektronicky prostřednictvím e-mailu, GOOGLE MEET (pracovní listy, překlady, testy)  

 ústní zkoušení prostřednictvím videohovoru v GOOGLE MEET (individuální, skupinové) bez ústního 

napovídání rodiči, sourozenci, kamarády  

 osobní konzultace ve škole (písemné, ústní zkoušení/pohovor) Způsoby hodnocení:  

 slovní hodnocení  

 hodnocení známkou, které může být doplněno o slovní hodnocení  

 nesplněné, nedodané práce mohou být klasifikovány stupněm nedostatečný  

 podvodné práce (plagiáty, práce nevypracované vlastním přičiněním, práce vypracované pomocí 

Překladače Google) mohou být klasifikovány stupněm nedostatečný    

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.  
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Tabulka č. 11 : Pochvaly za školní rok 2020/2021  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZŠ 

Počet žáků 18 19 15 18 14 20 19 18 14 155 

Pochvala TU 0 0 0 0 0 4 1 7 0 12 

Pochvala ŘŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabulka č.12 : Hodnocení chování za školní rok 2020/2021 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZŠ 

Počet žáků 18 19 15 18 14 20 19 18 14 155 

Napomenutí TU 0 0 2 2 0 1 3 2 0 10 

Důtka TU 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4 

Důtka ŘŠ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

Druhý stupeň  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Třetí stupeň 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 

Kázeňské prohřešky během prvního pololetí 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 18 19 15 18 14 20 19 18 14 155 

Zam. hod. 1.pol 610 606 412 418 99 374 474 697 617 4307 

Zam. hod. 2.pol 314 342 287 146 204 291 393 380 301 3189 

Zam.hod. / rok 924 948 699 564 303 665 867 1077 918 7496 

Průměr na žáka 51,3 49,9 46,6 31,3 21,6 33,3 45,6 59,8 65,6 48,4 
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Absenci žáků během distanční výuky rodiče omlouvali klasicky přes portál Škola online nebo 

telefonicky. Pokud se žák nepřipojoval na synchronní výuku nebo neposílal úkoly při asynchronní 

výuce, okamžitě jsme neúčast konfrontovali s rodiči a zjišťovali, zda je žák nemocen.  

6. Další aktivity školy 

Četnost školních akcí byla v letošním roce rovněž negativně ovlivněna uzavřením škol. Ve školním 

roce 2020/2021 byly MŠMT prakticky zrušeny všechny akce. Žáci se nemohli zúčastnit olympiád 

v jednotlivých naukových předmětech, dalších přírodovědných, jazykových, kulturních a sportovních 

soutěží.   

Environmentální výchova 

Ani v této oblasti jsme nemohli uskutečnit plánované akce. Během distanční výchovy jsme žáky 

motivovali k vycházkám do přírody a taky k třídění domácího odpadu Po návratu dětí do škol jsme 

v závěru školního roku uskutečnili jednodenní výlety všech tříd do okolní přírody nebo zoologické 

zahrady.  

Prevence sociálně patologických jevů 

Ani v této oblasti jsme neuskutečnili plánované přednášky k prevenci šikany, kyberšikany a udržování 

pozitivního klimatu ve třídách a dětských skupinách. 

Další akce školy 

Mezi tradiční školní akce patří školní karneval masek. Další akcí je Mikuláš, kdy žáci vyšších ročníků 

v přestrojení si připraví program a obdarovávají menší žáky balíčky ovoce a dobrot připravené SR. 

Z důvodu uzavření škol se neuskutečnilo mnoho školních akcí, jako jsou tradiční letní školní 

radovánky, tradiční školní ples, Den dětí a vícedenní školní výlety.  

Projektové vyučování  

V letošním školním roce nemohli žáci ani v této oblasti pracovat dle našich představ a cílů. 

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 

Z důvodu Covid 19 a zákazu shromažďování letos prakticky nepracovalo Sdružení rodičů, kteří byli 

v minulém období vždy ochotni škole pomoci a organizovali pro děti jak školní, tak i mimoškolní akce 

či finančně přispívali žákům na školní vzdělávací akce, na školní pomůcky, apod. Rovněž Rada školy 

nemohla plnit svůj stanovený program. 

 

7. Přehled činností 1. a 2. stupně ZŠ, sportovní akce 
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Závěrečná zpráva z metodického sdružení 1. stupně ZŠ Nýdek 

Přehled činností 1. stupně ve školním roce 20020/2021 

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 Jubilejní Masarykově škole v Třinci  – Kufová 

 Říjen  :  

  Návštěva knihovny-průběžně všechny třídy 

Od středy 14. 10. 2020 došlo k uzavření školy z důvodu pandemie Covidu 19. 

Všechny ročníky přešly na povinnou distanční výuku. 

Stěžejní byla komunikace žáků a rodičů s třídními učiteli, výuka probíhala pravidelně jak synchronně, 

tak asynchronně. Každý třídní učitel si nastavil čas synchronních hodin a sestavil si plán výuky. 

Problémy s touto výukou i hodnocením dětí jsme společně řešili také za pomocí online spojení. 

V průběhu roku došlo k dalším změnám v organizaci výuky.  

1. a 2. ročníky mohly opět nastoupit prezenčně, což pomohlo k upevnění učiva probraného během 

distanční výuky a zjištění problémů, které během této výuky mohly nastat.  

Po nástupu ostatních ročníků probíhala rotační výuka. 

28. dubna 2021 proběhnul prezenčně zápis dětí do 1. třídy. 

V průběhu měsíce června všechny třídy absolvovaly turistické výlety do okolí školy.   

V červnu jsme zhodnotili uplynulý rok a podali návrhy na zlepšení distanční formy studia. 
 
Ve středu 30. června jsme slavnostně zakončili školní rok. 

              
Celý školní rok byl ovlivněn coronavirovou pandemií. Proto neproběhly plánované akce jako plavání, 

lyžařský výcvik či divadelní představení. Myslím, že distanční výuku jsme zvládli, především za 

vydatné pomoci rodičů žáků nižších tříd. S učiteli jsme byli neustále ve spojení a různé problémy jsme 

řešili především online. V průběhu května se žáci vrátili do školy, což nám umožnilo hlavně zopakovat 

a upevnit probrané učivo během pandemie.  

 

V Nýdku 26. 6. 2021                                                                                                 Mgr. Michaela Kufová 
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Školní akce – 2. stupeň  

školní rok 2020/2021 

1. pololetí 

září 

 Den v přírodě 

listopad – duben  

 distanční a rotační výuka kvůli koronaviru (COVID-19) 

 vánoční besídky ve třídách 

2. pololetí 

květen 

 Finanční gramotnost (Kapa Třinec) – 9. třída 

červen 

 školní výlety (ZOO Ostrava, výšlap na Lysou horu) a exkurze do přírody 

30. 6. 2021                                                                                 Mgr. Kateřina Bruková 

 

Sportovní akce ve školním roce 2000/2021 

Září:  Sportovní den – atletický víceboj  1. – 5. třída 

Říjen až červen:  

Z plánovaných akcí jako jsou Beskydský azimut, atletický víceboj, Florbal ČEPS CUP, florbal okrsek 

Bystřice, Mikulášská laťka, okrskové kolo ve florbalu v Bystřici, Beskydská lyže se se neuskutečnila 

žádná akce, částečně byl rozehrán školní turnaj v ping pongu. 

 

8. Výroční zpráva MŠ 

 

Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace 

Nýdek 293 
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Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 

 za školní rok 2020 – 2021 

 

Personální podmínky vzdělávání 

Ve školním roce 2020/2021 bylo v mateřské škole zaměstnáno 5 pedagogických pracovnic, 

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. 

Věcné podmínky vzdělávání 

 V letošním školním roce došlo k rekonstrukci oddělení VČELEK včetně malování, pokládky 

podlahové krytiny a nábytku. Taktéž bylo vymalované sanitární zařízení MŠ a část schodiště. Také 

došlo k rekonstrukci jedné části umývárny a toalet, čímž se zvýšil počet umyvadel a pisoárů. 

Průběh vzdělávání a výchovy 

V září 2020 bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 59 dětí do tří věkově smíšených tříd.  

Přijímány byly zpravidla děti od 3 do 6 let. Zápisy proběhly vzhledem k epidemiologické situaci bez 

přítomnosti zákonných zástupců i dětí. Veškeré dokumenty potřebné k zápisu byly ke stažení na 

webových stránkách mateřské školy www.msnydek.cz. Zpět mohli zákonní zástupci žádosti posílat 

datovou schránkou, elektronicky nebo poštou k rukám ředitele ZŠ, v nutném případě osobně. Děti 

byly přijaty na základě písemné žádosti zákonného zástupce a potvrzení lékaře o jejich zdravotním 

stavu a očkování nebo čestným prohlášením rodičů. O zařazení dětí do mateřské školy rozhodoval 

ředitel ZŠ ve spolupráci s vedoucí učitelkou MŠ na základě vyhlášených kritérií pro přijímání dětí 

k předškolnímu vzdělávání. Všechny žádosti byly uspokojeny. U zápisu do 1. třídy bylo 20 dětí.  

Mateřská škola pracovala podle 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 

http://www.msnydek.cz/
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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 sebe obslužným 
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. 

 
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. 
 
V průběhu celého školního roku bylo uspořádáno minimum akcí a to z důvodu mimořádných 

opatření ministerstva zdravotnictví. 

    
Školní aktivity: 

 EKO vycházky v každém ročním období 
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 Mikuláš v  MŠ 

 Vánoční posezení u stromečku 

 Zimní olympiáda a hry na sněhu – sáňkování, bobování 

 Dětský karneval v MŠ 

 divadélka pro MŠ 

 Den s kouzelníkem 

 Fotografování dětí ve skupinkách i na tablo 

 Výlet spojený se Dnem dětí – každé oddělení zvlášť 

 Rozloučení se školním rokem- hry a soutěže 

 

STARŠÍ DĚTÍ  

 Angličtina v MŠ  

 

 

Spolupráce MŠ se ZŠ: 

 Hospitace učitelky a vedoucí učitelky MŠ v 1. Třídě ZŠ – konzultace přechodu dětí z MŠ do ZŠ 

 Využívání tělocvičny pro potřeby dětí MŠ – celoročně 

 Beseda rodičů budoucích prvňáčků s učitelkou 1. třídy ZŠ 

 Návštěva budoucích prvňáčků v 1. třídě 

 Předávání informací o dětech, které půjdou do 1. třídy jejich budoucí učitelce 

 

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 

 

Ve školním roce 2020/2021 se neuskutečnily žádné mimoškolní aktivity. V období od 

1.3.2021 do 9.4.2021 z důvodu mimořádných opatření ke COVID – 19  byla MŠ  uzavřena. Od 

12.4.2021 se mohly do MŠ vrátit pouze děti, které plnily povinné předškolní vzdělávání a děti IZS 

(vybrané profese). Tyto děti byly povinně testovány AG testem 2x týdně, později 1x týdně. Od 

10.5.2021 byla MŠ otevřena pro všechny děti bez povinnosti testování. 

Tato situace však měla vliv na organizaci akcí v mateřské škole a proto neproběhl maškarní 

karneval, plavecký kurz, ani besídka ke Dni matek, dětské radovánky či výlet dětí s rodiči.  
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Po dobu uzavření MŠ jsme poskytovali dětem, pro které bylo předškolní vzdělávání povinné, 

vzdělávání distančním způsobem. Děti dostávaly pracovní listy dle TVP, rodiče si PL stáhli 

z webových stránek školy, či 1x týdně vyzvedli v MŠ a následně vypracované úkoly odevzdali do MŠ. 

Dětem jsme společně připravily, sice s velkým omezením, školní rok plný radostných zážitků. 

Děkuji všem svým kolegyním za celoroční práci a hlavně za práci v mimořádné době COVID -19. 

 
 
 
V Nýdku 30.6.2021                                             Halina Raszková, vedoucí učitelka mateřské školy  
 

  

9. Výroční zpráva ŠD  

Výroční zpráva školní družiny  školní rok 2020 / 2021 

Charakteristika školní družiny 

Během školního roku 2020/2021 pracovala školní družina při Základní škole a Mateřské škole Nýdek 

pod vedením vychovatelky Mgr. Martiny Bockové. 

V tomto školním roce navštěvovalo družinu 30 žáků. V době distanční výuky byla družina rozdělena 

na dvě oddělení – pro 1. a 2. třídu. V době rotační výuky se střídala 1. a 2. třída.  

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. 

   

Výchovná a vzdělávací činnost 

  Ve školním roce 2020/2021 pracovala školní družina dle ŠVP pro zájmové vzdělávání a podle 

vypracovaného ročního plánu.  
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  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. 

 

  Vzhledem ke koronavirové situaci, fungovala školní družina od listopadu do konce února v rámci 

dvou vzdělávacích skupin (1. a 2. třída), každá skupina měla svého pedagoga. Od 12. dubna se 

vzdělávací skupiny rotačně střídaly po jednom týdnu.  V této době nebyly možné žádné akce, výlety, 

exkurze, vystoupení. Z tohoto důvodu jsme žádné příležitostné akce nepořádali. 

  

  V rámci družiny jsme ještě v září stihli uspořádat soutěž v jízdě zručnosti na kole a koloběžce, 

dvoutýdenní soutěž ve stolních hrách a v únoru zimní olympiádu. 

  Na konci června se po loňské odmlce opět pořádal výlet se SDH hasičů na Čantoryji, který se dětem 

jako vždy moc líbil. Výletu se zúčastnilo 28 dětí, s dohledem nad dětmi vypomohly žákyně 9. třídy. 

   

V Nýdku 29. 6. 2021                                        Mgr. Martina Bocková, vychovatelka ŠD 

        

      

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

Školní rok 2020/2021 byl silně negativně ovlivněn coronavirovou pandemií. Žáci byli v tomto školním 

roce převážně vzdělávání distanční formou učiva. Myslím si, že žáci tuto výuku zvládli, především za 

vydatné pomoci rodičů žáků nižších tříd. Stejně tak k této formě výuky přes internet přistupovali 

učitelé velmi zodpovědně, za což jim děkuji. Celý kolektiv vyučujících jsme byli neustále ve spojení a 

různé problémy jsme řešili především online. Sdíleli jsme si navzájem aktivitu žáků v jednotlivých 

předmětech, jejich připojování na synchronní výuku, hodnotu jejich výstupů při asynchronní výuce po 

stránce obsahové i grafické, apod.  V předškolním vzdělávání v době uzavření MŠ učitelky pečlivě 

připravovaly dětem pracovní listy, které si rodiče vyzvedávali při vstupu do školy.    

Slavnostní zakončení školního roku 2020/2021 ve škole se za účasti starosty obce Nýdek. 
Uskutečnili ve středu 30. června 2021 

 

11. Rozpočet školy  
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Rozpočet školy na rok 2018 a střednědobý plán rozpočtu na období 2020 – 2022 

Rozpočet na rok 2020 

Účt. 

třída 

Název  Skutečnost  

2018 v tis. 

Oček.plnění  

2019 v tis. 

Rozpočet  

2020 v tis. 

60 Výnosy z prodeje služeb 1057 1050 1150 

60 Výnosy z prodeje služeb Dč 545 500 500 

64 Jiné zdroje-fondy 75 70 50 

66 Finanční výnosy 1 1 1 

67 Příspěvek zřizovatele 1850 1900 1800 

67 Transfer MSK 12297 14317 14650 

     

 Výnosy celkem 15825 17838 18151 

     

50 Spotřebované nákupy 1946 2025 2200 

50 Spotřebované nákupy Dč 299 285 300 

51 Služby 420 600 400 

51 Služby Dč 28 40 55 

52 Osobní náklady MSK 12634 14400 14500 

52 Osobní náklady Dč 181 180 260 

54 Jiné provozní náklady 38 38 50 

55 Odpisy  6 6 5 

55 DDHM 204 180 250 

56 Finanční náklady 32 34 34 

     

 Náklady celkem 15788 17788 18054 

 

Střednědobý výhled rozpočtu v tis.Kč 

Název  Rozpočet 2020 Výhled 2021 Výhled 2022 

 

Příspěvek zřizovatele 1800 1800 1800 

Transfer MSK 14650 15500 15700 

Výnosy Dč 500 520 520 

Výnosy ostatní 1201 1101 1101 

Výnosy celkem 18151 18921 19121 

    

Osobní náklady 14650 15500 15700 

energie 600 600 620 

Ostatní náklady 2804 2771 2751 

    

Náklady celkem 18054 18871 19071 

 

 

Výroční zprávu předkládá ředitel školy Mgr. Libor Svider dne 30. června 2021. 
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Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Nýdek byla projednána a schválena na 

pedagogické radě dne 31. srpna 2021. 

 

 

 

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

radou dne 13. 10. 2021.                René Kajfosz, předseda školské rady 

 

 

 

 


