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Zpracována v souladu s ustanovením § 7 vyhl. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 
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1) Základní  údaje o škole 

a) název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení 

školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě 

 

 

Název školy: 

 
Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín  

 

Sídlo školy: 

 
Komenského 607/3, 73701 Český Těšín 

 

Zřizovatel školy: 

 
Město Český Těšín 

 

Právní forma organizace: 

 
příspěvková organizace 

 

Ředitel školy:      

                                   
Mgr. Michal Nešporek, zástupce statutárního orgánu od 2.7.2015 

Mgr. Michal Nešporek, od 1.8.2016  ředitel 

 

 

Zástupci ředitele školy: 

 
Mgr. Danuše Krainová, statutární zástupce ředitele  

Ing. Martin Siuda,  zástupce ředitele od  1.11.2015 

 

Adresa pro dálkový přístup: 

 
www.masarykovazsms-komenskeho.cz 

info@masarykovazsms-komenskeho.cz 

 

Školská rada:    

                                                      
    zřízena  Radou Města Český Těšín dne 23.3. 2005 v počtu 9 členů 

předseda školské rady: Mgr. Šárka Klímová 

 

Žákovská samospráva: 

 
Zřízena dne 17.12.2004, ve školním roce 2015/2016 v počtu 18 členů.  

Předseda: Petr Klyszcz 

 

 

 

 



 

Odborová organizace: 
Zřízena dne 7.10.2008  

Předseda: Mgr. Iveta Franková od 7.10.2008 

 

Dlouhodobý záměr  rozvoje školy 

 
Dlouhodobý záměr  rozvoje školy z prosince 2013 je zpracován na období 2014 – 2020. 

 

 

Školní časopis: 
 

Zřízen ve školním roce 2004/2005. 

Ve šk. roce 2015/2016 byly vydány 3 čísla 

Název: Komín (Komenského informační noviny) 

Koordinátoři: 

Mgr. Anna Káňová, Bc.Iveta Cyprichová 

 

Logo úředních listin školy: M (symbolika propojení ZŠ a MŠ, chlapec a  dívka) 

 

 
Vytvořeno v září 2014 (autor Mgr. Irena Bátrlová) 

 

 

Součásti školy a cílová kapacita:    

                                               
mateřská škola: 127 dětí 

základní škola: 700 žáků:  

z toho speciální základní škola:  20 žáků 

školní družina: 190 účastníků 

školní jídelna:500 strávníků 

školní výdejna: 20 jídel 

 

Pracoviště školy: 

        
Základní školy                                              

Komenského 607/3, 73701 Český Těšín 

Komenského 1910, 73701 Český Těšín 

Albrechtická 84, 73562 Český Těšín - Stanislavice 

Slovenská 1, 73701 Český Těšín – Svibice 

Mateřské školy 

Akátová 17, 73701 Český Těšín 

Vělopolská 21, 73701 Český Těšín – Horní Žukov 

Albrechtická 84, 73562 Český Těšín - Stanislavice 

Komenského 610, 73701 Český Těšín 

Frýdecká 691, 73701 Český Těšín od 1.1.2013 

 



 

 

 

 

Počty dětí, žáků: 

 
Počty vykazovaných dětí k 30.9.2015 za jednotlivá pracoviště (MŠ) mateřské školy 

 
(MŠF) mateřská škola  Frýdecká 691, Český Těšín - 25 dětí 

(MŠA) mateřská škola Akátová 17, Český Těšín –  36 dětí 

(MŠS) mateřská škola Albrechtická 84, Český Těšín – Stanislavice – 17 dětí  

(MŠK) mateřská škola Komenského 610, Český Těšín - 20 dětí 

(MŠHŽ) mateřská škola Vělopolská 21, Český Těšín  Horní Žukov - 20 dětí 

 

Celkem vykazováno 118 dětí 

 
Počty  vykazovaných žáků k 30.9.2015 za jednotlivá pracoviště (ZŠ) základní  školy 

 

(ZŠS) základní škola  Albrechtická 84,  Český Těšín – Stanislavice - 13 žáků 

(ZŠK) základní škola  Komenského 607,  Český Těšín - 511 žáků 

(ZŠSL) speciální základní škola  Slovenská 1, Český Těšín - Svibice - 10 žáků 

 

Celkem  vykazováno  534 žáků 

 

Počty vykazovaných účastníku zájmového vzdělávání  k 31.10.2015 za jednotlivá 

pracoviště (ŠD) školní družiny 

 

(ŠDS) školní družina  Albrechtická 84, Český Těšín – Stanislavice - 12 účastníků 

(ŠDK) školní družina  Komenského 1910, Český Těšín - zapsáno 140 účastníků 

(ŠDSL, ŠDK) školní družina pro žáky se zdravotním postižením, školní družina Komenského 

odd. Slovenská , Slovenská 1, Český Těšín - Svibice - zapsáno 24 účastníků 

 

Celkem  vykazováno 176 účastníků 

 

Ostatní kontakty: 

 
Tel/fax: 558746409 

telefon: sídlo školy: 558746409, 722497142 

školní družina: 725881375 

výchovný poradce: 558740532, 728257787 

školní jídelna: 558746503 

pracoviště ZŠ Komenského 1910: 607515881 

pracoviště ŠD Komenského 1910: 607227649 

pracoviště ZŠ Slovenská 1: 722293470 

pracoviště ZŠ a MŠ Český Těšín-Stanislavice, Albrechtická 84: 607556729, 607515873 

pracoviště MŠ Český Těšín, Akátová 17: 607515871 

pracoviště MŠ Vělopolská 21: 558748018 

pracoviště MŠ Komenského 610: 734523458 

pracoviště MŠ Frýdecká 691: 725050845 

 

 

 



Charakteristika školy: 

 
Domovská škola se nachází v blízkosti vlakového nádraží a autobusového stanoviště v 

Českém Těšíně, zároveň nedaleko centra města a je tak snadno přístupná  pro děti a žáky 

okolních obcí. Škola má dlouholetou tradici, byla vybudována v roce 1924. K 1.7.1994 byla 

zřízena Základní škola se školní jídelnou na ul. Komenského č. 3 a 5 v Českém Těšíně 

s právní subjektivitou jako příspěvková organizace na dobu neurčitou. V současné době tvoří 

organizaci 5 mateřských škol, 3 základní školy, 3 školní družiny, 1 školní jídelna a 1 školní 

výdejna. Od 1.1.2003 byla k domovské škole přiřazena další základní škola (neúplná základní 

škola) a mateřská škola v Českém Těšíně - Stanislavicích, která je od domovské školy 

vzdálena cca 6 km. Rovněž od 1.1.2003 byla k organizaci připojena také  mateřská škola na 

ulici Akátová 17 v Českém Těšíně, která je v blízkosti školy. Od 1.9.2006 došlo 

k transformaci tříd pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami tj., zrušené speciální 

školy na ul. Pražská v Českém Těšíně. V důsledku toho vzniklo odloučené pracoviště na ul. 

Slovenská, kde se vzdělávají žáci se zdravotním postižením. Dne 1.7.2007 byla k organizaci 

připojena mateřská  škola na ulici Vělopolská 21, Český Těšín – Horní Žukov. Dne 26. října 

2009 pod č.j.: 23632/2009 – 20 udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Základní 

škole a Mateřské škole Český Těšín Komenského 607 okres Karviná čestný název 

Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín. Dne 1.1.2011 byla při organizaci 

Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín zřízena Firemní školka pro 

zaměstnance školských zařízení a Městského úřadu v Českém Těšíně, vedená pod 

registračním číslem projektu CZ.1.04/3.4.04/54.00217 financovaného z prostředků ESF, 

operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Financování tohoto projektu z výše 

uvedeného operačního programu bylo ukončeno ke dni 31.12.2013. Od 1.1.2013 je součástí 

organizace Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín  mateřská škola na ul 

Frýdecká 691, 73701 Český Těšín.  

 

2) Přehled oborů vzdělání, které  jsou zařazeny ve školském rejstříku a 

platné pro šk. rok 2015/2016 

 
1.   79-01-C/001 

 Základní škola, studium denní, délka studia 9 r. 0 měs. 

1. 79-01-B/001 

Základní škola speciální, studium denní, délka studia 10 r. 0 měs. 

 

 

3) Rámcový  popis personálního zabezpečení činnosti školy k 31.8.2016, 

přepočtený počet 
 

Celkem zaměstnanců:       85,41 

Celkem ped. pracovníků  včetně asistentů pedagoga:   64,21 

z toho ped. pracovníků MŠ:     12,12 

z toho  ped. pracovníků ŠD:      6,36 

Ostatní zaměstnanci:      21,2 

 

 

 

 

 

 

 



4) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy 

 
Ve školním roce 2015/2016 ukončilo vzdělávání na naší škole 65 žáků. 58 žáků ukončilo 

vzdělávání v 9. ročníku ZŠ, 3 žáci v 8. roč. ZŠ, 4 žáci v 5. ročníku (gymn.vzděl.). 

 

Bylo ke středoškolskému s maturitou  přijato: 

M obory -  27 žáků (úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) 

K obory - gymnaziální vzdělávání  –  17  žáků (úplné stření všeobecné vzdělání)  

L obory – 5 žáků (úplné střední odborné vzdělání s maturitou i s vyučením) bez maturity 

H obory -  13 žáků (střední odborné vzdělání s výučním listem, 3 leté) 

E obory – 3 žáci (nižší střední odborné vzdělání s výučním listem, 2-3 leté) 

Bez přihlášky na SŠ – 0 žák  

 

 

Celkem vych. 

žáků 

9.roč. 8.roč. 7.roč.- 5.roč. 

65 58 3 0 4 

 

Obory M K 

(K4+K8) 

H L E Bez 

přihl. 

Počet 

žáků 

27 17 13 5 3 0 

 

 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce, žáci  kteří nastoupili do 1. ročníku základního 

vzdělávání ve školním roce 2016/2017 

 

 
 

 

 

Počet zapisovaných  

dětí  k 28.2.2016 

Počet žáků s žádostí o 

odklad  školní 

docházky 

Počet žáků, kteří 

nastoupili  

k základnímu 

vzdělávání ve šk.roce 

2016/2017    

Základní škola 

Komenského 607 

737 01 Český Těšín 

 

77 

 

7 

 

72 

Základní škola 

Albrechtická 84 

735 62 Český Těšín - 

Stanislavice 

 

3 

 

1 

 

3 

Základní škola 

Slovenská 1 

Český Těšín 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Celkem 

 

82 

 

9 

 

76 

 

 

 



 

 

 

5)  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  podle cílů stanovených 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání  za 

školní rok 2014/2015 
 

Hodnocení výsledků ve vzdělávání žáků zahrnuje jak jejich úspěšnost v dosahování 

požadované úrovně výstupů učiva, tak i míru naplňování cílů ŠVP, které souvisejí s 

budováním klíčových kompetencí.  

 

 

 

Přehled školních vzdělávací programů pro školní rok 2014/2015 
 

Základní školy: 

Přehled školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání 

Přehled školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání podle Daltonského plánu 

Přehled školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání upravujících vzdělávání žáků s 

LMP 

     

Pro 

ročník/y 

č.j. č.j. 
1. st. ZŠ  pro žáky s 

LMP  č.j. 
Platnost  od-do 1.st. ZŠ 

DALTON 
1.st. ZŠ 

1.,2.,3 Ř 189/2013 Ř184/2013  Ř 198/2013 
od 1.9.2013   do      stále 

4. Ř 190/2013 Ř185/2013 

Ř 199/2013 
od 1.9.2013   do     31.8.2017 

5. Ř 191/2013 Ř186/2013 
od 1.9.2013   do     31.8.2016 

          

     

Pro 

ročník/y 
2. st. ZŠ,  č.j. 2. st. ZŠ  pro žáky s LMP,   č.j.: Platnost  od-do 

6.,7.,8. Ř194/2013 
 Ř 200/2013 od 1.9.2013   do  stále 

9. Ř195/2013 Ř 201/2013 
od 1.9.2013  do  31.8.2016 

 

 

 ŠVP pro obor vzdělávání škola speciální č.j.:Ř1817/2010 ze dne 28.7.2010, v platném 

znění 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Školní družiny: 

 Školní družiny: Školní vzdělávací program školní družiny, č.,j.: Ř151/2011 ze dne 

1.9.2011 

 

Mateřské školy: 

 

 Mateřská škola s místem poskytování  vzdělávání  Český Těšín, Akátová 17  

ŠVP  „Barevná řeka poznání“, č.j. ZSO 112/2015, platný od 1. 9. 2015, ze dne 31. 8. 

2015  

 Mateřská škola s místem poskytování vzdělávání Český Těšín – Horní Žukov, 

Vělopolská 21 

ŠVP   „Barevná řeka poznání“, č.j. 1.ZŘ 141b/2012, platný od 1. 9. 2012, ze dne 30. 

8. 2012  

 Mateřská škola s místem poskytování vzdělávání Český Těšín – Stanislavice, 

Albrechtická 84 

ŠVP  „Barevná řeka poznání“, č.j. 1.ZŘ 141c/2012, platný od 1. 9. 2012, ze dne 30. 8. 

2012  

 Mateřská škola s místem poskytování  vzdělávání  Český Těšín, Komenského 610 

ŠVP „Barevná řeka poznání“, č.j. 1.ZŘ 141d/2012, platný od 1. 9. 2012, ze dne 30. 8. 

2012  

 Mateřská škola se sídlem Český Těšín, Frýdecká 691 

ŠVP „Barevná řeka poznání“, č.j. 1.ZŘ 47/2013, platný od 1. 4. 2013, ze dne 19. 3. 

2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Závěrečná zpráva o plnění MPP v rámci školní preventivní strategie 
školní rok 2015/2016 

 
Název školy dle rejstříku školských zařízení, adresa školy 

Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín 

Počet škol v rámci 1 ředitelství 3 

Počet žáků školy k 30.9.2015 534 
 

Školní metodik prevence 

Jméno a příjmení, titul Iveta Cyprichová ,Bc. 

Funkce kumulovaná s výchovným poradcem nebo vychovatelem  NE 

Finanční ohodnocení ANO  

 
Vlastní kabinet* 

Sám  NE 

Pouze s  výchovným poradcem ANO  

S jinými pedagogy  NE 

Specializační studium 
pro ŠMP - 250 hod. 

 ANO  

Studuji u instituce :  NE 

Plánuji studovat  NE 

Ve funkci školního metodika prevence od roku : 2006 

Konzultační hodiny ANO  
 

Školské poradenské pracoviště 
( tým složený alespoň ze tří těchto členů: ŠMP, VP, školní speciální pedagog, školní psycholog) 

ANO  
 

Školní psycholog 

 NE 

Jméno a příjmení, titul ----------------------  

Interní/ externí /výše úvazku ------------------------------ 

 

Školní speciální pedagog 

 ANO 

Jméno a příjmení, titul Vladimíra Znamenáková, Mgr.  

Interní/ externí /výše úvazku Interní , 1,00 

 

Žádosti o finanční prostředky na prevenci rizikového chování 

Celková částka, o kterou bylo žádáno     ------------------------------- 

Celková získaná částka       -------------------------------- 
 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování v roce 2014/2015 

Počet zúčastněných pedagogů 

vzdělávání do 20 h. 21-50 h. 51-100 h. 101-250 h. nad 250 h. 

         ------------  --------------------------
- 

-------------------------    -----------------------    ------------------------- 

 

 



Témata vzdělávání, o která mají pedagogové největší zájem (označte) 

šikana, kyberšikana, snižování agresivity, neukázněnost třídy, řešení konfliktů, komunikace 
s rodiči, sexuální výchova, závislostní chování,  
 
 

 

Instituce, se kterými jste spolupracovali v oblasti prevence 

Název instituce 
Městská policie Český Těšín  

Kapa Třinec 
 

Téma 
Bezpečné chování 

Internetová bezpečnost, Šikana, Kyberšikana, 
Závislosti, AIDS 

 
 

 

Výskyt rizikových forem chování ve školním roce 2015/2016 

Snížené známky z chování Počet žáků za I. pololetí Počet žáků za II. pololetí 

 II. stupeň z chování 0 2 

III. stupeň z chování 0 2 

Neomluvená absence za školní rok 

Počet žáků                  6 Počet neomluvených hodin                374     

Omluvená absence za školní rok 

Počet žáků 551 Počet omluvených hodin            57086    

Podezření na skryté záškoláctví:  ANO  Počet hodin: **?? Počet žáků: 17 

Zneužití alkoholu 

Počet případů ----- Počet žáků ------- 

Zneužití ostatních drog 

Počet případů 1 Počet žáků 2 

Výskyt agresivního chování 

Počet případů 9 Počet žáků 8 

Výskyt šikany, kyberšikany 

Počet případů 4 Počet žáků 4 

Výskyt krádeží 

Počet případů ---------------- Počet žáků ------------------- 

Výskyt jiných forem rizikového chování (specifikujte) 

Počet případů Sexting   1 Počet žáků 1 

 

Poznámky (návrhy, podněty, hodnocení, připomínky, přání, informace, změny) 

* Vlastní kabinet = školní poradenské centrum s výchovným poradcem a speciálním pedagogem 
** Nelze přesně určit počet hodin u skrytého záškoláctví, protože je skryté  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7)  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním 

roce 2015/2016 

 
 

Plán odborného rozvoje pedagogických pracovníků a dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků (DVPP) byl zpracován v souladu s organizační směrnicí upravující 

odborný rozvoj zaměstnanců včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků č.11/2013 

ze dne 22.10.2013. Vychází z potřeb a priorit ve vzdělávání, prohlubování a zvyšování 

kvalifikace pedagogických pracovníků.  

Součástí organizační směrnice jsou: 

- Plán odborného rozvoje zaměstnanců -prohlubování kvalifikace pro příslušný 

školní rok 

- Plán odborného rozvoje zaměstnanců - zvyšování kvalifikace pro příslušný školní 

rok 

Vzdělávání se uskutečňuje jednak formou samostudia, také zařazením pracovníků do 

dalších forem vzdělávání. Oblast samostudia směřovala především k plánování a realizaci 

projektových dnů, zavádění alternativních forem vyučování. Při výběru konkrétních forem 

nebo druhů (DVPP) se vychází ze skutečných potřeb školy a rozpočtových možností školy. 

 

Přehled proškolených  pedagogických pracovníků  v rámci odborného rozvoje 

zaměstnanců - prohlubování a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků na 

školní rok 2015/2016   

 

Odborný rozvoj zaměstnanců včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Prohubování kvalifikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyberšikana z pohledu Policie ČR 1 

vývojové poruchy na 2. stupni ZŠ 16 

Biofeedback - supervize 1 

Plán pedagogické podpory a práce se žákem v rámci 1. stupně 

podpůrných opatření 
1 

Regionální setkáno MSK (Podpůrná opatření ve vzdělávání  1 

Název vzdělávací akce Počet účastníků 

Správní právo při řízení školy a školských zařízení, správní řád 3 

Novela zákona o pedagogických pracovnících 2 

Informace o novinkách ve vzdělávání žáků se SVP  2 

Společné vzdělávání (inkluze) - a OP VVV 2 

Školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících 2 

Pedagog mezi paragrafy 4 

Metodika hospitační činnosti 3 

Společné vzdělávání(inkluze) - setkání s ministryní školství 1 



Úspěšný start na ZŠ, neúspěch MŠ 1 

Upravený RVP ZV po zrušení přílohy LMP, Tvorba švp 2 

Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti 
2 

Mimořádné události (POKOS) 
1 

Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace 

 
1 

 

Matematické prostředí v metodě Hejného 2 

Žák s postižením sluchu v běžné třídě MŠ a ZŚ 2 

Angličtina pro ty. Které učení nebaví 1 

Metodika NJ Možnosti práce s textem ve výuce NJ 1 

Němčina je super 1 

Účinné kroky při výchově dětí s poruchami chování 1 

Seminář k dopravní výchově  1 

Konference Czech Dalton 2 

Aktivizující metody v literární výchově na 1. stupni ZŠ 2 

Práce s dětmi s odlišnými projevy v chování 4 

Problémy v dospívání a dospělosti u klientů s PAS 1 

Bezpečné zacházení s chemickými látkami a přípravky ve škole 
1 

1. pomoc u dětí předškolního věku a nejčastější infekční 

onemocnění dětí aneb jak je rozeznáme 
6 

Možnosti, přístupy a limity MŠ ve vztahu k dětem méně než 3 

letým 1 

Využití metod tvořivé dramatiky 

 
1 

Drobné hry pro děti mladšího školního věku 
1 

Skupinové řešení a sdílení profesních problémů 2 

 

 

Odborný rozvoj zaměstnanců včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Zvyšování kvalifikace 

 

Název vzdělávací akce Počet 

účastníků 

Speciální pedagogika pro 2. stupeň a přírodopis 

 

1 



Přírodopis pro 2.stupeň ZŠ 

 

1 

Zeměpis pro 2. stupeň 

 

1 

Studium učitelství pro 1.stupeň a speciální pedagogika 

 

2 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 

 

2 

Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky- kombinované 

studium 

1 

 

 

 

Odborný rozvoj zaměstnanců zaměřený na prohlubování kvalifikace se 

uskutečňoval převážně formou seminářů, školení a kurzů pořádaných akreditovanými 

institucemi. Hlavním zdrojem informací o chystaných vzdělávacích akcích a seminářích 

byl Informátor KVIC  vydávaný Krajským vzdělávacím a informačním centrem Nový 

Jičín, NIDV s pracovištěm Ostrava. Převážná část vzdělávacích akcí byla po obsahové 

náplni, tak i úrovni lektorů pozitivně hodnocena zaměstnanci školy. 

 

 

8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 

Zpráva školního speciálního pedagoga za školní rok 2015/2016 

 

Školní speciální pedagog v průběhu celého školního roku sledoval a zajišťoval 

podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytoval metodickou 

podporu zákonným zástupcům žáků i pedagogům, spolu s dalšími poradenskými pracovníky 

školy napomáhal při včasné intervenci v případě řešení aktuálních problémů, naplňování 

preventivního programu školy či udržování příznivého klimatu školy. Poskytoval odbornou 

podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a všem ostatním žákům, kteří vyžadují 

speciálně pedagogickou podporu a péči. Podílel se na řešení legislativní a organizačních 

záležitostí spojených se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 

 

Přehled žáků se zdravotním postižením (ZP) v jednotlivých školních letech: 

Forma 

integrace 

školní rok 

 2007/

08 

2008/

09 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Individuá

lní 

integrace 

41 56 47 55 50 54 51 55 57 

Skupinov

á 

integrace

, z toho: 

60 40 42 33 30 28 27 24 21 

(odlouč. 

pracov. 

ul. 

Slovensk

á) 

(17) (14) (14) (15) (16) (17) (15) (17) 10 

Celkem 

žáků se 

ZP 

101 98 89 88 80 82 78 79 77 

 



 

Celkem se na výchovně-vzdělávací činnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

podílelo při výuce na ulici Komenského naší školy10 pozic asistentů pedagoga v přepočteném 

úvazku 9,45. Z toho 2 asistenti pedagoga a 1 osobní asistent působili na pracovišti školy na 

ulici Slovenské. Asistenti pedagoga pomáhali vyučujícím při vzdělávání, pomáhali žákům 

přizpůsobovat se školnímu prostředí, překonávat nedostatky vyplývající z jejich zdravotních 

specifik. 
 

Přehled podpory asistence pedagoga v jednotlivých školních letech 

Podpora 

asistence 

pedagoga 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/15 2015/16 

Počet AP  

 

11 11 9 11 12 10 

Přepočtený 

úvazek 

10,6 10,00 8,00 10,5 11 9,45 

Počet žáků 

s požadovanou 

podporou AP 

22 23 20 20 19 19 

 

 

Údaje o počtech klientů, kterým byla poskytnuta ve školním roce 2015/2016 péče školního 

speciálního pedagoga 
 

Kategorie žáků Celkový počet žáků, kterým byla věnována péče 

MŠ 1 
ZŠ – 1.stupeň 30 
ZŠ – 2.stupeň 22 
Celkem 63 
 

 

Počet kontaktů a odborných činností pro rodiče a učitele, resp. počet setkání  
 

Kategorie realizovaných individuálně realizovaných skupinově 

Rodiče (škola)/konzultace 34 0 
Učitelé/vedení ZŠ 90 15 
Rodiče předškoláků 4 0 
SPC, PPP 17 3 
Školní psycholog  0 0 
Asistent pedagoga 25 2 

 

 

Nejčastější důvody poskytnuté odborné péče školního speciálního pedagoga byly péče o žáky 

se speciálním vzdělávacími potřebami v rámci reedukace a kompenzace jejich zdravotního 

postižení, překonávání dílčích obtíží u neúspěšných žáků, posuzování školní zralosti či jiné 

vztahové obtíže nebo problémy v osobnostním vývoji, psaní zpráv a sdělení pro instituce, 

metodická činnost pro pedagogy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mateřská škola ul. Vělopolská 21, 737 01 Český Těšín - Horní Žukov 

školní rok 2015/2016 - zpráva o aktivitách školy 

 

            V letošním školním roce navštěvovalo předškolní zařízení 20 dětí, 5 děvčat a 15 

chlapců. V průběhu školního roku jsme se zapojili do různých celoročních aktivit – sběr 

žaludů a kaštanů pro myslivecký spolek, společně se Slezskou diakonií Eben Ezer jsme sbírali 

PET víčka pro Stelinku, zúčastnili jsme se soutěže ke Dni stromů. Dále jsme se zúčastnili 

výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“. V celorepublikové soutěži Domestos do škol 

jsme získali 5. místo a obdrželi kupony na produkty domestos v hodnotě 10 000,-. Od dubna 

probíhal předplavecký výcvik v plavecké škole ve Svibici, kterého se zúčastnilo 10 dětí. 

            Po celý školní rok jsme pracovaly podle ŠVP s názvem „ Barevná řeka poznání“, 

který vychází z RVP PV a je uspořádán do jednotlivých integrovaných bloků, které navazují 

na roční období. Vzhledem k rozdílným vzdělávacím možnostem jsme uplatňovaly přiměřené 

metody a formy práce, v nichž převládalo prožitkové a situační učení. Hlavním cílem bylo 

výchovou a vzděláním rozvíjet osobnost všech dětí. S předškolními dětmi jsme navštěvovali 

první třídu naší kmenové školy a zúčastnili jsme se některých společných akcí. 

 

Přehled akcí v průběhu školního roku 

 

Září 

Projekt „Není drak, jako drak“ 

Soutěž s Domestosem 

 

Říjen 

Den otevřených dveří Eben-Ezer 

Den stromů 

Vernisáž ke dni stromů 

Noémova archa divadlo Bajka 

 

Listopad 

Adventní výstava Český Těšín 

Tvořivá dílna – diakonie 

 

 

Prosinec 

Čert a Mikuláš 

Vánoční setkání - Diakonie 

Vánoční besídka v MŠ 

Leden 

Návštěva předškoláků v ZŠ 

Krmíme lesní zvěř 

 

Únor 

Karneval 

Návštěva knihovny v Českém Těšíně 

 

Březen 

Požární ochrana očima dětí + výtvarná soutěž 

Jaro – zpíváme s ptáčky – Vystoupení pro klienty diakonie 

Veverka Terka a Myška Klárka – Třídíme odpad 

 

 

Duben 

Noc s Andersenem 

Fotografování Jaro + tablo 



Plavecká škola Svibice 

Keramická dílna  - diakonie 

 

Květen 
Projekt – Děti a loutky Ostrava -  O blýskavém prasátku 

Školní výlet – Archeopark Chotěbuz 

 

Červen 

Vystoupení pro klienty diakonie 

Den rodiny s pasováním předškoláků 

Divadlo Bajka - Český Těšín 

Ozdravný pobyt – Koňakov 

Plavecká škola Svibice -  ukončení předplaveckého kurzu 
 

 

 

Firemní mateřská škola, ul. Komenského 610, 73701 Český Těšín 

  školní rok 2015/2016 – zpráva o aktivitách školy: 

 

 

Provoz MŠ organizace Masarykovy základní školy a mateřské školy Český Těšín na 

ulici Komenského 610 byl zahájen 1. 9. 2009.  Od 1. 1. 2010 se Masarykova ZŠ a MŠ 

zapojila do projektu pod názvem „Firemní školka pro zaměstnance školských zařízení a 

městského úřadu v Českém Těšíně“. Činnost mateřské školy byla po celou dobu realizace 

projektu financována z prostředků ESF v ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost. Po skončení tříletého projektu škola dále provozuje mateřskou školu 

s ponecháním statutu „Firemní mateřská škola" na základě žádosti školy a uděleného souhlasu 

MěÚ Český Těšín. 

Výchovně vzdělávací činnost ve školním roce 2014/2015 vycházela ze školního 

vzdělávacího programu „Barevná řeka poznání “ s návazností na čtyři tematické celky 

motivované čtyřmi ročními obdobími. Součástí ŠVP je třídní vzdělávací program, který 

obsahuje 12 obsáhlejších tematických okruhů, rozdělených do týdenních tematických celků. 

Každý celek je protkán činnostním učení tak, aby se projevila osobnost dítěte a byl 

podporován její rozvoj. Dbáme na individuální přístup k dětem dle jejich potřeb, schopností a 

zájmů. 

V uplynulém školním roce navštěvovalo MŠ 20 dětí ve věku od 2 do 6 let. Dle aktuálních 

potřeb jsme po celý rok úzce spolupracovali s naší kmenovou základní školou.  

 

Přehled akcí  Firemní MŠ ve školním roce 2015/2016 

 

Fotodokumentace byla umístěna na školních i třídních webových stránkách. 

 

Září 

Král pohádek - celoroční projekt s MěK Český Těšín 

Řezbářské sympozium 

Biojarmark 

Informativní schůzka pro rodiče 

 

Říjen: 

Scénické čtení - MěK Havlíčkova 

Král pohádek - celoroční projekt s MěK Český Těšín 

Noemova archa - loutkový soubor Bajka 

"A narodil se strom" - projekt ke Dni stromů 

Vernisáž ke Dni stromů 

Vánoční focení 



Logická olympiáda - ve spolupráci s Mensou ČR 

Huhuhu, halloween je tu! 

 

Listopad: 

Divadélko Ententýky - Větrná pohádka 

Život v Etiopii - povídání o lidech a přírodě 

Lev a myška - tematická beseda MěK Havlíčkova 

Vodící pes a jeho nevidomý pán - beseda p. Holba - Charita sv. Alexandra Ostrava 

Rytíř z Nosu - prevence nachlazení 

Beseda pro rodiče - školní zralost - spolupráce s PPP Český Těšín 

 

Prosinec: 

Čertovská školka - projektový týden 

Divadélko ententýky - Anděl, čert a Mikuláš 

Sovárium - kreativní soutěž na podporu sov 

Král pohádek - celoroční projekt s MěK Český Těšín 

Předškoláci v ZŠ 

Kreativní posezení u šálku čaje - tvořivá dílnička pro rodiče s dětmi 

 

Leden: 

Král pohádek - celoroční projekt s MěK Český Těšín 

Příprava školáčků k zápisu do 1. třídy 

Lyžařský výcvik - Ski areál Řeka 

 

Únor: 

Karneval 

Divadélko Ententýky - Masopustní veselice - společně s žáky z 1.B 

Král pohádek - celoroční projekt s MěK Český Těšín 

A je tu karneval - tematická beseda - MěK Havlíčkova 

Lyžařský výcvik - Ski areál Řeka 

 

Březen: 

Jarní focení 

Karneval v Riu - soutěže, tvoření - MěK Havlíčkova 

Král pohádek - celoroční projekt s MěK Český Těšín 

Velikonoční tradice - muzeum Těšínska 

Předškoláci v ZŠ 

Petr Pan - loutkové divadlo Bajka 

Doprava - tematická beseda - MěK Havlíčkova 

 

Duben: 

Divadélko Ententýky - Tajuplná Země 

Noc s Andersenem 

Solná jeskyně 

Kouzelná baterka - scénické čtení - MěK Havlíčkova 

Těšínské jaro - muzeum Těšínska 

 

Květen: 

Moje milá maminko... - besídka ke Dni matek  

Předplavecký výcvik 

Koňákov - škola v přírodě 

 

Červen: 

Předplavecký výcvik 

Slovanský den - Archeopark 



Za moudrostí Indiánů - projektový den 

Loučení s předškoláky 

Mezinárodní den luštěnin - vystoupení "Kde je hrášek?!" 

Putování s dinosaury - tematická beseda MěK Havlíčkova 

 
 

Mateřská škola, ul. Akátová 17, 73701 Český Těšín 

  školní rok 2015/2016 – zpráva o aktivitách školy: 

 

Mateřská škola, která se nachází v místní části Rozvoj na ulici Akátové, má dvě třídy 

běžného typu. Ve školním roce 2015/16 byly obě třídy kapacitně plně obsazeny v celkovém 

počtu 36 dětí. 

Předškolní výchova a vzdělávání dětí vycházely ze Školního vzdělávacího programu 

"Barevná řeka poznání", který je uspořádán do čtyř integrovaných bloků a dále pak do 

týdenních tematických plánů. 

 

 

Přehled realizovaných akcí ve šk. roce 2015/16 

 

 

Září 

Třídní schůzka s rodiči 

Sběr kaštanů a žaludů - soutěž 

Řezbářské sympozium 

Biojarmark 

Král pohádek - celoroční projekt s MěK Český Těšín 

 

Říjen 

Scénické čtení - MěK Havlíčkova 

Král pohádek - celoroční projekt s MěK Český Těšín 

Noemova archa - lotkové divadlo Bajka 

Lesopark Hrabina - přírodovědná vycházka 

Vernisáž ke Dni stromů 

Vánoční focení 

Návštěva MěK Ostravská - zapůjčení knih 

Logická olympiáda - ve spolupráci s Mensou ČR 

 

Listopad 

Divadélko Ententýky - Větrná pohádka 

V knihovně s opičkou Rozákou II. - tematická beseda MěK Havlíčkova 

Přírodniny - dílnička s rodiči 

Vodící pes a jeho nevidomý pán - beseda p. Holba - Charita sv. Alexandra Ostrava 

Rytíř z Nosu - prevence nachlazení 

Beseda pro rodiče - školní zralost - spolupráce s PPP Český Těšín 

 

 

Prosinec: 

Čertovská školka - projektový den 

Divadélko ententýky - Anděl, čert a Mikuláš 

Kreativní předvánoční setkání s rodiči 

Sovárium - kreativní soutěž na podporu sov 

Král pohádek - celoroční projekt s MěK Český Těšín 

Předškoláci v ZŠ 

Pečení perníčků 

Vánoční besídka 



Povídání o Vánocích - tematická beseda MěK Havlíčkova 

 

Leden: 

Král pohádek - celoroční projekt s MěK Český Těšín 

Příprava školáčků k zápisu do 1. Třídy 

Předškoláci v ZŠ 

Zajíčkova zmrzlina - tematická beseda MěK Havlíčkova 

 

Únor: 

Karneval 

Divadélko Ententýky - Masopustní veselice - společně s žáky z 1.B 

Král pohádek - celoroční projekt s MěK Český Těšín 

A je tu karneval - tematická beseda - MěK Havlíčkova 

Lyžařský výcvik - Ski areál Řeka 

Předškoláci v ZŠ 

 

Březen: 

Jarní focení 

Král pohádek - celoroční projekt s MěK Český Těšín 

Velikonoční tradice - muzeum Těšínska 

Předškoláci v ZŠ 

Petr Pan - loutkové divadlo Bajka 

Život v pralese - tematická beseda - MěK Havlíčkova 

 

Duben: 

Divadélko Ententýky - Tajuplná Země 

Noc s Andersenem 

Solná jeskyně 

Král pohádek - scénické čtení - MěK Ostravská 

Focení na tablo 

Solná jeskyně 

 

Květen: 

Předplavecký výcvik 

Den rodiny 

Koňákov - škola v přírodě 

Sopky - tematická beseda - MěK Havlíčkova 

Jaro přišlo k nám - muzeum Těšínska 

Co se děje v přírodě - přírodovědná vycházka Hrabina 

Koňákov - škola v přírodě 

 

Červen: 

Předplavecký výcvik 

Slovanský den - Archeopark 

Putování s dinosaury - tematická beseda MěK Havlíčkova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mateřská škola ul. Frýdecká 691, 73701 Český Těšín  

školní rok 2015/2016 – zpráva o aktivitách 

 

Předškolní zařízení rodinného typu. Pracujeme podle ŠVP „Barevná řeka poznání“.  

MŠ navštěvovalo celkem 24 dětí. Z docházejících dětí bylo 8 chlapců a 16 děvčat. Hned na 

počátku školního roku jsme se v rámci environmentální výchovy a vzdělávání zapojili do 

soutěže vyhlášené Městským úřadem Český Těšín ve sběru lesních plodů a umístili jsme se na  

2. místě  díky  dětem a jejich rodičům, kteří vynaložili úsilí, které věnovali sběru lesních 

plodů a tím pomohli zvířátkům přečkat nelehké podmínky v zimním období. Za peněžní 

odměnu jsme dětem nakoupili učební pomůcky. Nasbírali jsme celkem 201kg.Dále jsme se 

zúčastnili výtvarné kreativní soutěže věnované “Dni stromů“. Neumístili jsme se , ale 

zúčastnili a velký dík patří opět rodičům a dětem! Další soutěž s názvem “Poznávání stromů a 

vše co s nimi souvisí „ navázala na úspěšnou soutěž z minulého roku a my jsme se umístili na 

4-7 místě a za finanční odměnu jsme taktéž dětem zakoupili učební pomůcky. V lednu a 

únoru probíhal plavecký výcvik v plavecké škole ve Svibici. V červnu jsme navštěvovali 

školu v přírodě v  Koňakově. Zúčastnili jsme se celorepublikového projektu „Noc 

s Andersenem“, kterou jsme zahájili v prostorách naší základní školy společným vystoupením 

předškoláků a školáků a po té jsme zažívali dobrodružství v naší  MŠ. V rámci spolupráce se 

Slezskou diakonií jsme letos opět nenavštěvovali  keramickou dílnu z důvodu chybějícího 

pracovníka v organizaci Slezské diakonie,ale i nadále jsme se  účastnili  společných akcí a 

besídek věnovaných svátkům, společných soutěží ,návštěv, výstav rukodělných prací žáků. 

Spolupracovali jsme také s městskou knihovnou ve Svibici, s hasiči i s malými divadelními 

formacemi. Velmi jsme ocenili spolupráci  se  ZUŠ Pavla  Kalety v Českém Těšíně. Každým 

rokem pravidelně navštěvujeme Divadlo loutek v Ostravě, Těšínské divadlo, jak polskou tak i 

českou scénu. Prvním rokem jsme se zúčastnili akce s názvem „Těšínská mozaika.“ Zde se 

děti seznámily s možností  rozvíjet svůj talent v různých kroužcích,které mohou v Českém 

Těšíně navštěvovat. Historii okolí Českého Těšína jsme poznávali v Archeoparku 

v Chotěbuzi. 

Při práci s dětmi jsme zohledňovaly individuální zvláštnosti v každé věkové kategorii, 

respektovaly jsme zájmy, potřeby a stupeň vývoje jednotlivých dětí. Věnovali jsme se 

předškolákům a také  jsme s nimi navštěvovaly  první třídy jak  s daltonskou výukou tak i 

 běžnou třídu naší kmenové školy se snahou vytvořit pozitivní vztah spojený s nástupem do 

první třídy. 

 

 

 

Přehled akcí  MŠ  Frýdecká ve školním roce 2015/2016 

 

            Září 

            Jablíčkový týden 

            Angličtina 

             

 

Říjen 

 

Kreativní tvoření s rodiči ke“Dni stromů“ 

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 

Výstava výtvarných prací- Albrechtova SŠ 

Projektový týden-„Indiánské babí léto“-poznáváme stromy a vše co k nim patří 

Divadlo „Bajka“ „Noemova Archa“ 

Angličtina 

Vánoční focení dětí 

 

 



Listopad 

Návštěva knihovny „Zvířátka se připravují na zimu“ 

Projektový týden:“Z pohádky do pohádky“ 

Angličtina 

Návštěva 1.třídy 

 

   

Prosinec  

 

Mikulášský den se Slezskou diakonií 

Setkání s Mikulášem, andělem a čertem 

Čertovský den v MŠ 

Vánoční besídka s rodiči 

Vánoční kreativní  tvoření  

Vánoce s 1.třídou ZŠ 

Vánoční vystoupení pro klienty a žáky Slezské diakonie 

Angličtina 

Divadlo „Bajka“ „Půjdem spolu do Betléma“ 

Těšínské divadlo „Ferda Mravenec“ 

Vánoční koncert LŠU 

 

Leden  

Plavecký výcvik 

Angličtina 

Návštěva 1.třídy 

Plavecký výcvik 

 

Únor 

Plavecký výcvik 

Maškarní karneval s myškou Klárkou a veverkou Terkou  

Divadlo „Bajka“ „Petr Pan“ 

Angličtina 

               

Březen 

Návštěva 1.třídy 

Divadélko „Veverka Terka a myška Klárka“ „Tajuplná země“ 

Velikonoční tvoření 

 

Duben 

Noc s Andersenem 

Návštěva knihovny-„Kniha je můj kamarád“ 

 

Květen 

 

Divadlo loutek Ostrava-„O Blýskavém prasátku“ 

Vystoupení ke „Dni matek“ 

Rozloučení s předškoláky 

Vystoupení pro klienty Slezské diakonie 

Požární poplach s ukázkou požární techniky 

Školní výlet-Archeopark v Chotěbuzi 

Těšínské divadlo-„Těšínská mozaika“ 

          

 

 

                                                                                                



Červen 

Oslava „Dne dětí“ 

Škola v přírodě-Koňakov 

ZUŠ-Výchovný koncert 
 

                           

Mateřská škola, Základní škola ul. Albrechtická 84, 73562 Český Těšín - Stanislavice  

 školní rok 2015/2016 – zpráva o aktivitách školy 
 

 

V uplynulém školním roce  jsme pracovali podle Školního vzdělávacího programu 

s názvem „Barevná řeka poznání“, který byl vypracován na základě Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

     Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo mateřskou školu 21 dětí. V lednu se zápisu 

zúčastnilo šest předškolních  dětí, z toho čtyři v září nastoupily do 1. třídy základní školy. 

     Spolupráce se základní školou a školní družinou ve Stanislavicích probíhala průběžně 

během celého školního roku dle aktuální potřeby. S předškolními dětmi jsme navštívily 1. 

třídu ZŠ. Děti zde měly možnost zúčastnit se výuky a seznámily se tak s prostředím, do 

kterého nastoupí po prázdninách.  

 

Září  
Drakiáda 

 

Říjen  
Výtvarná soutěž ke Dni stromů 

Návštěva Městské knihovny v Českém Těšíně  

Divadlo – Noemova archa 

Podzimní tvoření s rodiči a se školní družinou Stanislavice 

 

Listopad 

Projektový den – Putování se světýlky 

 

Prosinec  
Pečení a zdobení perníčků 

Mikulášská nadílka – ve spolupráci se žáky ZŠ 

Vánoční besídka  

Divadlo – Ferda Mravenec 

Tvoření z pedigu  

 

Leden  
Tři králové koledování 

 

Únor 
Projektový den – Zimní dětský bál 

Beseda s myslivcem a vycházka ke krmelci 

Karneval s Hopsalínem 

 

Březen  
Beseda s příslušníky MěP Český Těšín 

Společné bruslení s rodiči a se školní družinou Stanislavice 

Divadlo – Petr Pan 

 

 

 

 



Duben  
Mobilní planetárium  

Sázení květinových bobků ke Dni matek ve spolupráci se ZŠS 

Den Země 

 

Květen  
Besídka ke Dni matek 

Plackování 

Návštěva psího kamaráda – vodicí pejsek 

Školní výlet na farmu Pohoda v Albrechticích 

 

Červen  
Ozdravný pobyt v Koňákově 

Divadlo – Jak chtěl malíř namalovat šťastného motýla  

Projektový den ve spolupráci se SDH Stanislavice 

Loučení s předškoláky – pasování 

 

V průběhu roku byly děti vedeny ke třídění odpadů a sběr víček z PET lahví. 

 

 
  

Základní škola ul. Albrechtická 84, 735 62 Český Těšín – Stanislavice 

školní rok 2015/2016 – zpráva o aktivitách školy 

 

 

  Základní škola v Českém Těšíně – Stanislavicích měla ve školním roce 2015/2016 jednu 

třídu se třemi spojenými ročníky, a to 1., 2. a 3. ročníkem, celkem 14 žáků.  

     Práce ve spojených ročnících má své výhody, ale také malé nevýhody. Výhodami je, že se 

žáci učí samostatnosti při práci, jsou nuceni více se spoléhat sami na sebe. Učí se spolupráci, 

jednak v rámci jednoho ročníku, jednak v rámci celé třídy, a vzájemnému respektu. Žáci jsou 

vedeni ke kamarádství a vzájemné pomoci. Je vytvořen systém spolupráce, kdy žáci vyšších 

ročníků pomáhají žákům nižších ročníků. Bystřejší žáci vnímají učivo vyšších ročníků. Učivo 

v pracovních sešitech je uspořádáno tak, že to, co je pro žáky nižšího ročníku novou látkou, je 

pro žáky vyššího ročníku zároveň opakováním. Tímto si žáci vyšších ročníků neustále opakují 

a upevňují učivo z nižších ročníků. 

     Malou nevýhodou se jeví to, že výklad pro jeden ročník někdy ruší při práci ostatní žáky 

ve třídě. V rámci tří spojených ročníků v jedné třídě je také náročnější a problematičtější 

dobře rozčlenit a zorganizovat vyučovací hodinu.  

     Ve výuce se osvědčilo zapojovat starší žáky do výkladu učiva pro mladší žáky. Tito žáci 

jsou zapojováni do práce s mladšími žáky při vysvětlování nového učiva, ale např. také při 

řešení problémů. 

     Pro žáky byl zajištěn ranní i odpolední provoz školní družiny. Činnost ve školní družině se 

odvíjela od ŠVP a měsíčních plánů. Své výtvarné práce žáci pravidelně prezentovali na 

chodbách školy. Ve školní družině proběhlo několik akcí – výtvarná soutěž ke Dni stromů, 

kde za svou práci získali žáci 3. místo, Putování se světýlky, Drakiáda, Podzimní tvoření, 

Halloween, žáci se zúčastnili celoškolního projektu Noc s Andersenem a víkendového 

bruslení na zimním stadioně. 

     Ve škole probíhal sportovně pohybový kroužek, do kterého byla přihlášena většina žáků. 

     Ke škole patří velká zahrada, kde žáci trávili čas ve vyučování, např. hodinách TV, VV 

nebo PR. Pro svoji činnost ji využívala především školní družina. 

    V letošním školním roce jsme uspořádali pro žáky ZŠ a děti MŠ akce, jako např. Mikuláš, 

karneval s Hopsalínem, žáci navštívili dvě divadelní představení, s myslivcem jsme navštívili 

krmelec, přijelo k nám mobilní planetárium, proběhla beseda s preventistkou MěP Český 

Těšín a beseda s vodicím pejskem, ve VV se žáci zúčastnili tvoření v kreativní dílně a 

plackování. Nejvydařenější akcí celého školního roku byl Zimní dětský bál, což byla 



společenská akce pro žáky a rodiče. Na výlet jsme jeli do Army – Landu do Vratimova. 

Hasiči ze Stanislavic pro děti připravili projektový den. 

     Spolupracovali jsme s místní pobočkou městské knihovny, kde byla celoroční prezentace 

výtvarných  prací žáků ZŠ.  

     Ve školním roce se žáci zúčastnili soutěže Matematický klokan, kategorie Cvrček. 

       

       

      

Základní škola ul. Slovenská 1, 73701 Český Těšín – Svibice 
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Formou skupinové integrace se na pracovišti ZŠ Slovenská ve školním roce 

2015/2016 vzdělávali žáci s lehkým a těžkým zdravotním postižením ve dvou třídách. 

Ve výuce byli pedagogům nápomocni 2 pedagogičtí asistenti a 1 pracovník sociální péče. 

K žákům bylo přistupováno individuálně, téměř všichni pracovali na základě individuálních 

výchovně vzdělávacích plánů dle různých vzdělávacích programů. 

V rámci výchovně-vzdělávacího procesu se žáci zapojovali do celoškolních akcí, 

projektů a projektových dnů na pracovišti ZŠ Slovenská. Ty byly upraveny tak, aby splňovaly 

specifika těžce zdravotně postižených žáků. 

 

Žáci se ve školním roce 2015/2016 zúčastnili těchto akcí a projektových dnů: 
 

 Městská knihovna Český Těšín – Svibice: „Eliška a měsíčňánek“,  

 Beseda Těšínského muzea „Velikonoční tradice“, sympozium „Řezbářské dny“, 

„Planetárium“ 

 Projektové dny: „Den ptactva“, „Den stromů - Podzimáčci“, „Adventní tvoření  

a soutěže“, „Vánoční svátky a tradice“, „Po stopách lesní zvěře“, „Zdravé zuby“ 

 Zapojení do soutěže ve sběru pet-víček a druhotných surovin 

 Účast a ocenění v kreativní soutěži: „Den stromů“- 1. místo v kategorii pro 1. stupeň  

 Školní výlety do okolí Českého Těšína 

 Divadelní představení: „Otesánek“, „Petr Pan“ 

 Kreativní dílničky pro žáky a jejich rodiče: „Voňavé velikonoce“ 

 

 

Zpráva školní družiny ZŠ ul. Slovenská 1 za školní rok 2015/16 

 

V uplynulém školním roce navštěvovalo oddělení ŠD šest účastníků s těžkým 

zdravotním postižením. Zájmové vzdělávání bylo sestaveno do ročního plánu, který vycházel 

ze ŠVP pro školní družinu. Měsíční tematické celky byly rozpracovány do týdenních 

konkrétních činností. Do odpočinkových činností bylo zařazeno společné čtení, poslech 

pohádek a písniček, různé stolní a společenské hry, volné kreslení a vybarvování, ale také 

odpočinek, relaxace a polohování imobilních dětí. Činnosti zájmové a rekreační byly 

rozděleny do pěti tematických celků. Jednotlivé činnosti byly zaměřeny na rozvíjení 

komunikačních dovedností a slovní zásoby, rozvíjení smyslového vnímání a motoriky. 

Účastníci mohli aktivně rozšiřovat své vědomosti a dovednosti. Časové rozvržení, uspořádání 

a náročnost činností se řídilo požadavky psychohygieny s přihlédnutím a respektováním typu 

a stupně zdravotního postižení. Činnosti probíhaly v prostorách ŠD a okolí školy. 
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Aktivity týmu : „Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, 

Člověk a příroda“                                                  školní rok 2015/2016 

            

1. Soutěže Gymnazion se zúčastnilo 14 žáků 6. - 9. tříd. Tuto soutěž každoročně 

organizuje Gymnázium v Českém Těšíně. Je rozdělena do dvou kategorií:   6.- 7.  třída  

a 8.- 9. třída. Žáci řeší úkoly dvou domácích kol a třetí závěrečné kolo se koná na 

Gymnáziu v Českém Těšíně. Do třetího závěrečného kola kategorie 6. – 7. tříd 

postoupili Jan Hrabovský ze 6. B a Bedřich Pniok ze 7. A. Do závěrečného kola 

kategorie 8. – 9. tříd postoupili Marián Wojnar a Jan Bílek z 8. B.  Po závěrečném 

třetím kole získal Jan Bílek z 8. B 3. místo a dostal finanční odměnu. Všichni 

zúčastnění obdrželi certifikát. 

  

2. Do matematické soutěže Pythagoriáda 2015/2016, která se konala v tomto školním 

roce dne 27. 1. 2016 pro 5. třídy, se zapojilo 23 žáků 5. tříd. Tři žáci byli úspěšnými 

řešiteli školního kola a dva z nich, Veronika Liberdová a Jan Punčochář oba z 5. B, se 

dne 23. 3. zúčastnili okresního kola, které se konalo na naší škole. Byli rovněž 

úspěšní. Veronika Liberdová se umístila na 3. – 7. místě v okresním kole a Jan 

Punčochář na 15. – 18. místě. Dne 30. 3. 2016 se konalo školní kolo Pythagoriády pro 

6. – 8. ročník, kterého se zúčastnilo  10 žáků 6. tříd, 18 žáků 7. tříd a 11 žáků 8. tříd. 

Úspěšnými řešiteli byli Martin Černý ze 6. B a Radim Stenchlý a Matěj Sudek z 8. A, 

kteří postoupili do okresního kola. Pro okrsek Český Těšín se okresní kolo pro 6. – 8. 

ročník konalo na naší škole dne 23. 5. 2016. Tohoto kola se zúčastnili Martin Černý  

ze 6. B a Matěj Sudek z 8. A 

 

3. Dne 18. 3. 2016 jsme se zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan. 

Celkem 138 žáků 2.- 9. tříd bylo rozděleno do 4 kategorií – Cvrček 29 žáků, Klokánek 

52 žáků, Benjamín 33 žáci a Kadet 24 žáků. Tři nejlepší žáci z každé kategorie ve 

školním kole byli odměněni diplomem. 

 

4. Do řešení Matematické olympiády 2015/2016  se zapojilo 5 žáků z 5. tříd. Školní 

kolo MO úspěšně vyřešili 4 žáci z 5. A – Jakub Belan, Zuzana Saranová, Eliška 

Mitrengová a Bára Brožová. Všichni čtyři se dne 19. 1. 2016 zúčastnili okresního kola 

MO Z5. Jakub Belan se umístil na 1. místě v okresním kole a zbývající  tři jsou 

úspěšnými řešiteli okresního kola MO Z5.  

 

5. V 9. třídách byli žáci připravováni k přijímacím zkouškám zadáváním textů úloh 

k opakování s možností konzultací a v 2. pololetí v kroužku matematiky k přípravě na 

přijímací zkoušky. 

 

6. Dne 14.10.2015 proběhlo školní kolo celostátní soutěže Přírodovědný klokan. 

Zúčastnilo se celkem 32 žáků 8. a 9. tříd naší školy. O první místo se podělili Pavel 

Stenchlý z 9.A a Marián Wojnar z 8.B, na druhém místě se umístila Barbora 

Dulawová z 8.A a třetí místo obsadil Radim Stenchlý z 8.A. V rámci okresního, 

krajského ani celostátního vyhodnocení jsme se ale neumístili. 

 

7. Biojarmark - dne 30. září 2015 jsme v rámci oslav „září – měsíc biopotravin“ 

navštívili Biojarmark pořádaný Albrechtovou střední školou na náměstí ČSA 

v Českém Těšíně. Žáci se seznámili s nejrůznějšími biopotravinami, mohli ochutnat 

nebo si koupit některé výrobky, plnit úkoly, které pro ně byly připraveny a dozvědět 

se něco o chovu domácích a hospodářských zvířat a včel. 



 

8. Den stromů - dne 20. 10. 2016 se naše škola podílela výtvarnými pracemi na výstavě 

u příležitosti Dne stromů pořádané Albrechtovou střední školou. Své výrobky doručily 

mateřské školy, 1. a 2. stupeň základní školy i školní družina. Získali jsme několik 

ocenění v různých kategoriích. V rámci výuky jsme tuto výstavu navštívili a shlédli 

práce ostatních škol a školek z Českého Těšína a fotografie žáků středních škol. 

 

9. Biologická olympiáda - v týdnu od 1. 2. do 5.2.2016 proběhlo školní kolo Biologické 

olympiády po několika měsíční přípravě žáků. Tématem letošní soutěže byl „Život ve 

tmě“. Školní kolo se skládalo ze tří částí – test všeobecných biologických vědomostí, 

určování přírodnin a laboratorní úkol. Zúčastnilo se celkem 14 žáků 6. – 9. tříd ve 

dvou kategoriích. Do okresního kola v Karviné postoupili Ester Juditová z 6.C, která 

se umístila na 14. místě z celkového počtu 30 soutěžících , a Vít Palowski z 8.A, který 

obsadil 23. místo z 36 soutěžících. 

 

10. Chemická olympiáda – školního kola, které se konalo 10. 2. 2016, se zúčastnilo 20 

žáků 9. tříd. Úkoly školního kola úspěšně vyřešilo 6 žáků, do okresního kola ChO, 

které se konalo 8. 3. 2016, byli navrženi Nela Vojtylková a Pavel Stenchlý z 9. A a 

Jan Andres z 9. B, kteří se umístili v okresním kole na 15., 16. a 17. místě. 

 

11. Projektový den „Luštíme s luštěninami“ - v pátek 22. dubna 2016 proběhl na naší 

škole projektový den s názvem „Luštíme s luštěninami“ u příležitosti Dne Země a 

Mezinárodního roku luštěnin. Dopoledne zahrnovalo tři části. Žáci hravou formou 

v podobě pracovních listů zjišťovali informace o typech, výskytu či výživových 

složkách luštěnin. Poté ve skupinách podle vlastních receptů připravovali nejrůznější 

pokrmy, které obsahovaly luštěniny, s následnou ochutnávkou a hodnocením. A na 

závěr využili svou kreativitu při vytváření uměleckých prací, jež byly dále vystaveny. 

 

12. Účast na Mezinárodním ekologickém studentském symposiu - dne 21.6.2016 se 

vybraní žáci 4., 5. a 9. tříd zúčastnili Mezinárodního ekologického studentského 

symposia pořádaného Albrechtovou střední školou u příležitosti Mezinárodního roku 

luštěnin. O kulturní zahájení se postaraly děti z naší Firemní mateřské školy. Žáci zde 

představili své prezentace, shlédli ukázky prací svých vrstevníků i odborníků z řad 

hostů. Součástí symposia byla ochutnávka jídel z luštěnin a výstava výtvarných prací 

různých škol s následným vyhodnocením. Tři výrobky našich žáků získaly ocenění. 

Prezentující žáci obdrželi účastnický list a nejrůznější odměny. 

 

13. Edukační program – v kině Centrum v Českém Těšíně se žáci 6.-7. ročníků dne 3. 2. 

2016 zúčastnili promítání filmu o východní Africe s následnou besedou a testem. 

 

14. V rámci vyučování zeměpisu vytvářeli žáci 8. a 7. ročníku projekty - prezentace. 

7.ročník na téma: Památky UNESCO v Asii a 8.roč.: Technické stavby a přírodní 

skvosty Evropy.  

 

15. Exkurze - žáci 9. tříd se dne 12. a 20. 5. v doprovodu třídních učitelů zúčastnili 

exkurze do Třineckých  železáren. 

 

Zapojení školy do dalších aktivit a soutěží: 

 

Ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a zdraví se 

uskutečnily následující akce: 

 

1. Školní kolo dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „ Po stopách Lucemburků 

aneb Za císařskou korunou“ se konalo v měsíci listopadu, zúčastnilo se ho celkem 14 



žáků 8. a 9. ročníku. Do okresního kola konaného 18. 1. 2016 v Karviné, postoupila 

žákyně z 9. A, která z celkového počtu 37 soutěžících obsadila pěkné 13. místo. 

2. Představení skupiny historického šermu Pernštejni se na naší škole stává tradicí. 

Proběhlo pod názvem „Obrazy z války třicetileté“ 4.1.2016 v tělocvičně školy a 

zúčastnili se ho žáci 2. stupně.  

3. V měsíci březnu se uskutečnila beseda žáků 2. stupně se členy KVH Chotěbuz. Žáci 

se na ní seznámili s tematikou mobilizace 1938, budováním opevnění, výzbrojí  

a výstrojí za 2. světové války na východní frontě. 

4. Dne 6. června 2016 navštívil naši školu pamětník holocaustu p. Luděk Eliáš a jeho 

kolega p. Michal Salomovič, který také prožil hrůzy 2. svět. války. Besedy se 

zúčastnili žáci 9. roč., proběhla formou osobní prezentace, vyprávění a na závěr byla 

diskuze. Akce se u žáků setkala s velkým ohlasem a porozuměním. 

5. Exkurze – opevnění – Chotěbuz: dne 24.6.2016 žáci 9. tříd navštívili 3 objekty 

lehkého opevnění v Chotěbuzi. Kromě bunkrů si žáci prohlédli uniformy a výzbroj 

vojáků třech období, a to v r. 1938, v r. 1945 a v padesátých letech. 

6. Účast ve výtvarné soutěži „Den stromů“ na téma les, strom, lesní ekosystém. Žáci 

6. ročníku obsadili výborné 1. místo. 

7. U příležitosti 70. výročí založení Městské knihovny v Č. Těšíně byla uspořádána 

výtvarná soutěž O nejkrásnější exlibris. Témata byla dvě, a to Moje exlibris a 

Exlibris městské knihovny. V kategorii nejstarších žáků (8. a 9. třídy) 4 žáci zvítězili.  

8. Městské kolo pěvecké soutěže lidových zpěváčků proběhlo dne 23. února 2016 

v kavárně a čítárně NOIVA. Soutěžící vždy zpívali 2 lidové písně z Těšínska. První 

stupeň naší školy reprezentovala žákyně z 4. ročníku, jež obdržela čestné uznání. 

9. Rozvíjej se, poupátko – regionální kolo (DDM Třinec) – žákyně 4, ročníku obsadila 

hezké 2. místo. 

Vyhodnocení sportovních aktivit během školního roku 2015/16 

 

 

Školní sportovní akce: 

 

I.st. ZŠ 

 

Ve školním roce 2015/2016 se konal 21.ročník soutěže: „Pohár starosty města Český 

Těšín“. Této městské soutěže se zúčastnilo 5 základních škol z Českého Těšína. Žáci 1. 

stupně základních škol soutěžili celkem v sedmi sportovních disciplínách a to ve florbale, 

sportovní všestrannosti, vybíjené, sálové kopané, McDonald cupu- fotbale, atletickém trojboji 

a štafetovém běhu. 

  

Žáci prvního stupně naší školy se zúčastnili všech disciplín a umístili se následovně: 

 

Florbal:    1.místo    

 

Sportovní všestrannost:  4.místo  

 

Vybíjená:    5.místo 

 

Sálová kopaná:   5.místo 

 

Mc Donald cup – fotbal:  1.místo 

 



Atletický trojboj:   4.místo 

 

Štafetový běh:    3..místo 

 

V celkovém pořadí jsme se umístili na 4.místě. 

 

Dle výsledků a reprezentace žáků ve sportovních soutěžích byli nejlepšími sportovci 1. 

stupně naší školy  ve školním roce 2015/2016: žákyně Veronika Wytrzensová z 5.B a Jan 

Punčochář z 5.B, kteří byli oceněni na slavnostním vyhlášení soutěže Poháru starosty města 

v KaSS v Českém Těšíně diplomy a medailemi.                                                                                                                                                            

 

II.st. ZŠ 

Vánoční turnaj se stává tradicí na naší škole. Letos se konal 21. 12. 2015. Žáci 6. a 7. 

ročníků hráli přehazovanou a žáci 8. a 9. ročníků volejbal.  

Ve dnech 15. - 19. 2. 2016 se konal tradičně ve SKI areálu Severka lyžařský výcvik. 

Byla vytvořena 3 lyžařská družstva pod vedením instruktorů z řad učitelů naší školy. Součástí 

výcviku bylo nejen lyžování, ale i přednáška člena Horské služby a vycházka do okolí. Na 

závěr se konala soutěž ve slalomu. 

Dne 19. 5. 2016 proběhl na stadionu na ul. Frýdecké u příležitosti Dne dětí 

SPORTOVNÍ DEN. Zúčastnili se ho všichni žáci 2. stupně. Mnozí soutěžili v atletických 

disciplínách, někteří hráli přehazovanou, volejbal, jiní kopanou a nohejbal. Každý měl 

možnost se sportovně vyžít. Úspěšní sportovci atletických disciplín byli odměněni věcnými 

cenami a diplomy. 

V posledním týdnu školního roku bývá tradicí, že žáci 9. tříd pořádají turnaj ve 

fotbale. Soutěž se koná na školním hřišti. V letošním roce byli pořadateli žáci 9. B: 

Nejlepšími hráči byli chlapci 9. B, druhé místo obsadila 7. A a třetí místo žáci 8. A. 

Poslední soutěží O POHÁR STAROSTY byla atletická olympiáda, která se konala 26. 

5. 2016 na stadionu na ul. Frýdecké. Naši školu reprezentovalo 53 žáků. V mnohých 

disciplínách byli velmi úspěšní. 

 

 

 

Mladší žákyně 

600 m      2.místo 

Skok do výšky    2.místo 

 

Starší žákyně   

Skok do výšky    2.místo 

Vrh koulí     2.místo 

 

Mladší žáci 

60m      2.místo 

1000m      2.místo 

Skok do výšky    3.místo 

Hod kriketovým míčkem   1.místo 

Štafeta      2.místo 

 

Starší žáci 

60m      3.místo 

1500 m     3.místo 

Skok do výšky    1.místo 

Vrh koulí     2.místo 

Štafeta      2.místo 

 

 



V celkovém hodnocení této soutěže jsme obsadili 2.místo. 

 

Ve Fotbalové lize obsadili naši hráči 2. místo. Žák 6. A třídy Daniel Kulig byl nejlepší 

brankář této soutěže. 

16. 6. 2016 se nejlepší sportovci 1. a 2. stupně základních škol zúčastnili slavnostního 

vyhodnocení. Nejlepší sportovci a sportovní týmy převzali diplomy, ceny a medaile od 

zástupců města a pracovníku DDM. Nejlepšími byli na 2. stupni Nikol Raszková z 9. a třídy 

a Jan Andres z 9. b třídy. 

 

 

Okresní kola sportovních soutěží 

 

Výherci městského kola ve stolním tenise postoupili do okresního kola, které se 

konalo v Havířově. Tam opět uspěli. V kategorii starších dívek i mladších žáků jsme obsadili 

3. místo. 

 

 

Mezinárodní soutěže 

 

Mezinárodní účast jsme zaznamenali na FORTUNA běhu přes hraniční mosty 

v Cieszynie a Českém Těšíně dne 24.4.2016. Z naší školy se přihlásilo 9 žáků. Byli rovněž 

velmi úspěšní, protože jsme v mládežnickém běhu obsadili 8.místo  Daniel Calabro, 15.místo  

Tereza Martynková, 23.místo  Filip Láznička, 31.místo Adrian Barchanski, 29.místo Ondřej 

Cywka, Filip Niemczyk 33.místo, Radim Stenchlý 53.místo. Ve starší kategorii byl David 

Blaszczyk na 40.místě.  Žákyně 6. c Nela Kopećová a umístila se na velmi pěkném 3.místě. 

 

 

 

Činnost školní družiny Komenského ve školním roce 2015/2016 

 

     Pro žáky naší organizace je zřízena školní družina. Její činnost je rozdělena na  ranní a 

odpolední provoz v 6 odděleních. Kapacita školní družiny Komenského 1910 je v posledních 

letech plně naplněna. ŠD realizuje odpočinkovou, zájmovou a rekreační činnost. Výtvarné a 

ruční práce žáci pravidelně prezentovali v tematických výstavách ve vestibulu ŠDK. Ve 

školní družině proběhly akce např.: Den stromů, Podzimní projekt, Vánoční tvoření, tvořivá 

dílna s rodiči, turnaje ve stolních hrách - Superfarmář, Velikonoční projekt a další. Aktivně 

spolupracuje ŠD s Městskou knihovnou, Muzeem Těšínska, KaSS Střelnice Český Těšín. 

Také jsme se zúčastnili mezinárodního projektu Noc s Andersenem.  

         Pro pohybové a sportovní aktivity školní družina využívá školní hřiště a přilehlé 

zpevněné a travnaté plochy.  

 

 

 
Dopravní výchova 2015/2016 

 
Na začátku školního roku proběhly v 1. a 2. ročnících preventivní besedy pod názvem 

Bezpečná cesta do školy a Poprvé sám pod vedením Městské policie Českého Těšína.  

Na jaře ve spolupráci s městskou policií pokračovala ve škole výuka teorie dopravní 

výchovy, na kterou navazoval praktický výcvik na dopravním hřišti na ul. Frýdecké v Českém 

Těšíně. Teoretická část probíhala ve 3. ročnících na téma „Chodec“ a ve 4. ročnících na téma 

„Cyklista“. Praktický výcvik, který byl zaměřen na bezpečnou jízdu na kole podle pravidel 

silničního provozu, byl určen pro žáky 3. až 5. tříd. Žáci 4. tříd po úspěšném napsání testu a 

zvládnutí bezpečné jízdy na kole mohli získat průkaz cyklisty. 



I letos jsme organizovali školní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Žáci 4.-8.  

ročníků mohli své znalosti v oblasti silničního provozu a dovednosti na jízdním kole uplatnit 

v této soutěži. Do školního kola se přihlásilo celkem 30 žáků. Soutěž měla 2 části: test z 

pravidel silničního provozu a jízdu zručnosti na kole mezi překážkami. Do městského kola 

postoupili za I. kategorii (10-12let) Adéla Večeřová, Tereza Palovská, Matyáš Frýda a Oskar 

Moráň a za II. kategorii (13-15let) Kateřina Štemberková, Nela Vojtylková, Pavel Stenchlý a 

Tadeáš Zíka.  

V městském kole, které bylo navíc doplněno o zdravovědu, naši žáci v I. kategorii 

obsadili 4. místo a v II. kategorii 1. místo, které jim zaručilo postup do okresního kola. 

Nejlepšími cyklisty byli vyhlášeni a odměněni 2 žáci naší školy a to Matyáš Frýda a 

Pavel Stenchlý.  

  V okresním kole, které proběhlo 17.5.2016 na dopravním hřišti v Bohumíně, 

vybojovali naši žáci  1. místo a postup do krajského kola. 

Krajské kolo se uskutečnilo 26.-27.5.2016 ve Frenštátě pod Radhoštěm a naši žáci 

se  umístili na 4. místě. 

 

 

 

 

Zotavovací a další akce konané ve šk. roce 2015/2016 

 

 

 

Škola v přírodě - chata Mečová,  Horní Bečva, 29.3. – 9.4. 2016 

 

        Jedná se tradičně o zotavovací pobyt žáků ve zdravotně příznivém prostředí. Akce se 

účastní žáci čtvrtých ročníků. Pobyt se uskutečňuje v obci Horní Bečva, chata Mečová. 

Dvanáctidenní pobyt byl koncipován vyučovacími aktivitami, pobytovými činnostmi v 

přírodním prostředí, sportovními, pohybovými a vzdělávacími činnostmi. Pro účastníky byly 

připraveny soutěže, hry, výlety do okolí a celodenní výlet do ZOO Lešná u Zlína.  Přínosem 

tohoto pobytu pro účastníky byla zejména délka pobytu, finanční dostupnost (pobyt je 

spolufinancován z rozpočtu města Český Těšín) a široké využití sportovišť, lezecké stěny a 

lanových aktivit.  Zúčastnilo se 45 žáků a 5 pedagogických pracovníků. 

 

 

Zájmová činnost ve školním roce 2015/2016 - kroužky 

 

 

Škola rozvíjí bohatou mimoškolní činnost a zájmové vzdělávání žáků. Ve školním 

roce 2015/2016 pracovalo 20 zájmových kroužků. Níže uvedená tabulka uvádí přehled 

přihlášených účastníků ke dni 30.9.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přehled kroužků a počet jejích účastníků ve školním roce 2015/2016 
 

Poř.č. Název kroužku 
Počet 

přihlášenýc

h dětí/žáků   
Den konání Cílová skupina 

1. Aerobic 
15 úterý 13.45-14.45 

žáci 1. - 5. ročníku 

3 
Sportovně- pohybový 

kroužek 13 úterý 14.30-15.30 
žáci 1. - 3. ročníku 

4 Taneční kroužek 
12 pátek 13.00-14.00 

žáci 1. - 3. ročníku 

5 
Matematik- Šikula 8 pondělí 13.00-14.00 žáci 1. stupně ZŠ 

6. 
Matematik- Šikula 10 úterý 13.00-14.00 žáci 1. stupně ZŠ 

7. Keramika 

15 úterý 13.00-15.00 

žáci 1. - 5.ročníku 

8. Keramika 
15 středa 13.00-15.00 

žáci 1. - 5. ročníku 

9. Tvořivá dílna 
18 úterý  13.00-15.00 

žáci 1. stupně ZŠ 

10. 
Agroenviromentální 

(zemědělský) 
24 

čtvrtek 14.oo-15.30       

2x45 min co 14 dnů 
žáci 3. - 5. ročníku 

11. Botanika - Zologie 

8 

sudá středa                       

14:00 - 15:30 
žáci 6. - 9. ročníku 

12. Zoologie 
8 

sudé úterý                       

14:00 - 15:30 
žáci 6. - 9. ročníku 

13. Ekologie - zoologie 
8 

sudý čtvrtek                      

14:00 - 15:30 
žáci 6. - 9. ročníku 

14. 
Příprava k přijímacím 

zkouškám z Čj 
 26 

 Pondělí 13.45-14.45 

 Úterý 13.45-14.45 
žáci 9. ročníku 

15. 
Příprava k přijímacím 

zkouškám z M 
26  

 Středa12.30-13.30 

Pondělí 13.45-14.45 
žáci 9. ročníku 

16. 
Hra na flétnu 

(pokročilí) 
8 

čtvrtek 13.15-14.15 žáci 1. i 2. stupně 

17. 
Hra na flétnu 

(pokročilí) 4 
čtvrtek 14.15-15.15 žáci 2. stupně 

18. 
Hra na flétnu 

(začátečníci) 7 
úterý 12.15 žáci1. stupně 

19. Biofeedback 
 

Individuálně dle 

dohody žáci ZŠ 

 

 



Nově byly zavedeny kroužky přírodovědného charakteru, které probíhaly v rámci 

spolupráce se Střední Albrechtovou školou. Zájmové kroužky vedli externí pracovníci této 

školy. Nabídka kroužků přírodovědného charakteru byla široká, v průběhu 2. pololetí bylo 

třeba nabídku operativně redukovat vzhledem k nižším počtů přihlášených účastníků. Žáci se 

seznamovali s různými způsoby pěstování rostlin, jejich ochranou a významem pro člověka. 

Nové poznatky získají také na exkurzích v botanické zahradě zemědělské školy. Rozšiřovali 

své znalosti v oblasti živočišné říše a seznámí se s novými druhy. Pracovali s audiovizuální a 

laboratorní technikou v nově vybudované přírodovědné učebně. Seznámili se s chovem 

hospodářských zvířat, exotických tvorů a způsobem života zvířat volně žijících u nás i v 

zahraničí, s jejich ochranou a významem pro člověka.  

Nově byl rovněž na naší škole zaveden biofeedback. Hlavním  důvodem pro zavedení 

těchto terapií na škole byla vysoká koncentrace dětí se zdravotním postižením či zdravotním 

znevýhodněním.  

 

 

Názvy zveřejněných článků ve sdělovacích prostředcích  

ve školním roce 2015/2016 a další mediální prezentace 
 

 

TĚŠÍNSKÉ LISTY: 

 

Těšínské listy č.6  ročník IX.  ze dne 17.12.2015 

 

Nejlepší matematik v kraji 

Informace o průběhu krajského kola Logické olympiády, pořádané Mensou ČR ve spolupráci 

s Moravskoslezským krajem a městem Ostrava V silné konkurenci 60 nejúspěšnějších žáků 

v kategorii A (2.–5.ročník) zvítězil Ondřej Stebel z daltonské třídy Masarykovy základní 

školy a mateřské školy v Českém Těšíně. 

 

 

Těšínské listy č. 2  ročník X. ze dne 22.4.2016 

 

V Noci s Andersenem z pohádky do pohádky 

Již tradičně se Noci s Andersenem zúčastnily děti z pracovišť Masarykovy základní školy a 

mateřské školy Český Těšín. Celý program byl nazván Z pohádky do pohádky. Letošní Noc 

byla stejně úžasná a plná kouzel jako ty předchozí. Plnily se záludné úkoly, vyprávěly se 

pohádky za svitu měsíce našemu Pohádníkovi a hlavně se četlo, četlo a četlo. 

 

 

Lyžařský kurz Ski Severka 2016 

V polovině února se uskutečnil lyžařský kurz pro žáky 3.-9. ročníku v lyžařské areálu Ski 

Severka. Kurzu se zúčastnilo 43 žáků. Hlavním úkolem bylo zdokonalit se v lyžování a 

nelyžaře naučit alespoň základy, což se nám povedlo. Celkově hodnotíme lyžařský kurz jako 

velmi úspěšnou výchovně vzdělávací akci. 

 

 

 

Těšínské listy č.3  ročník X. ze dne 3.6.2016 

 

Luštíme s luštěninami 

Dne 22. dubna 2016 proběhl na Masarykově základní škole projektový den s názvem 

„Luštíme s luštěninami“ u příležitosti Dne země a Mezinárodního roku luštěnin. Cílem bylo 

zatraktivnit luštěniny, které jsou pro mnohé z nás neoblíbenou součástí potravy a zdůraznit 

jejich význam z hlediska výživy. 

 



Těšínské listy č.4  ročník X. ze dne 26.8.2016 

 

Beseda s pamětníkem holokaustu 

Návštěva pamětníka holokaustu pana Luďka Eliáše na Masarykově základní škole. Pan Eliáš 

poutavým způsobem přiblížil žákům 9. ročníku svou životní pouť, kdy mimo jiné se dostal do 

koncentračního tábora v Osvětimi. Žáci byli z vyprávění pana Eliáše nadšeni. Návštěvy 

pamětníků holokaustu se stávají pro naši školu již tradicí. 

 

TĚŠÍNSKÉ MINUTY 

 

 

Těšínské minuty ze dne 12.4.2016 

 

Noc s Andersenem 

V reportáži shlédneme informace o velmi zdařilé akci Noc s Andersenem, která se uskutečnila 

na Masarykově základní škole a v odloučených pracovištích – mateřských škol. Tato akce se 

stála na škole již tradicí a každoročně se těší velké pozornosti jak z řad rodičů, dětí i ostatní 

veřejností. 

 

 

Těšínské minuty ze dne 17.5.2016 

 

Hasiči simulovali požár 

Reportáž ze simulovaného požáru, který byl vyhlášen dne 4.5.2016 na pracovišti Základní 

školy na ulici Komenského. Cílem tohoto cvičného požáru bylo ověřit reakce a chování žáků 

a pedagogů v krizových situacích. Závěrem lze konstatovat, že akce byla úspěšná. Děkujeme 

vedení školy a hasičskému sboru města Karviná. 

  

 

NAPSALI  O NÁS 

 

 

TĚŠÍNSKÉ LISTY: 

 

Těšínské listy č.6  ročník IX.  ze dne 17.12.2015 

 

Malá Ania se už těší z nového tabletu: 

Poděkování Trianonu, z.s. městům Třinec, Havířov a Český Těšín, které finančně podporují 

děti s těžkým zdravotním postižením. Umožňují tak finančním darem na zakoupení vhodných 

kompenzačních pomůcek se těmto dětem vzdělávat. Malé Anii, která je žákyní základní školy 

na Slovenské, jež spadá pod Masarykovou základní školu a mateřskou školu Český Těšín, byl  

zakoupen tablet, jehož obrazovku může lehce ovládat i přes hendikep. 
 
 

Těšínské listy č.3  ročník X. ze dne 3.6.2016 

 

 

Masarykova ZŠ hořela. Cvičně 

Zaskočeni požárním poplachem byli na začátku května učitelé i žáci českotěšínské 

Masarykovy základní školy. Požární poplach byl vyhlášen voláním „Hoří“ na chodbách a 

vydáním pokynu pro evakuaci. Akce prověřila, zda je personál školy v případě ohrožení 

schopen evakuovat bezpečně všechny děti a žáky, naučit je, jak se mají v mimořádných 

situacích chovat.  Dorota Havlíková 

 

 



Poskytování informací:  

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015  je přiložena k výroční zprávě o činnosti 

školy. 

 

Příloha č.2 
 

 

9)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

 

 
      Inspekční činnost České školní inspekce ve školním roce 2015/2016 byla vykonána 

v základní škole. Níže uvádíme předmět kontroly a kontrolní zjištění. 

 

1. Kontrola vydání školních vzdělávacích programů podle § 5 odst. 3 – věty první 

školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období 

 

Školní vzdělávací programy byly vydány v souladu s výše uvedeným ustanovením školského 

zákona. – Nebylo zjištěno porušení právního předpisu 

 

2. Kontrola obsahu školní matriky podle § 28 odst. 2 školského zákona, ve znění 

účinném v kontrolovaném období 

 

Školní matrika obsahuje požadované údaje o žákovi stanovené školským zákonem. – Nebylo 

zjištěno porušení právního předpisu 

 

3. Kontrola zařazování žáků se zdravotním postižením do vzdělávání podle RVP ZV – 

LMO ve smyslu § 9 odst. 1 vyhl. č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve 

znění účinném v kontrolovaném období (dále „vyhláška č. 73/2005 Sb.“) 

 

Škola postupovala při zařazování žáků v souladu s výše uvedeným ustanovením vyhlášky č. 

73/2005 – Nebylo zjištěno porušení právního předpisu 

 

4. Kontrola předávání údajů z obsahu školní matriky a dokumentace školy podle § 28 

odst. 5 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, a podle § 3 odst. 2 

vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní 

matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní 

matriky (dále „vyhláška č. 364/2005 Sb.“) 

 
Škola postupovala při předávání údajů z obsahu školní matriky a dokumentace školy 

v souladu s ustanoveními výše uvedených právních předpisů. – Nebylo zjištěno porušení 

právních předpisů. 

 

 

10) Základní údaje o hospodaření školy 
 

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za období 1.1. – 31.12.2015  je 

přiložena k výroční zprávě o činnosti školy. 

 

Příloha č.1 

 

 

 



 

11)  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Projekt „Celé Česko čte dětem“ 

 

 

Naše škola podporuje myšlenku a podstatou celostátní kampaně Celé Česko čte dětem, 

a proto stejně jako v předchozích letech byly její principy zakomponovány do mnoha školních 

i mimoškolních činností. Zapojili jsme se do dvou celostátních akcí a to do Noci 

s Andersenem. Noci s Andersenem se zúčastnilo 95 žáků a dětí 1. stupně ZŠ a MŠ. Pravidelně 

jsme  se zúčastňovali tematických besed pořádaných Městskou knihovnou Český Těšín.  

 

 

Projekt „Moderním vzděláváním blíž k přírodě“ 

 

 

 
 

 

Naše škola se může pyšnit novou moderní učebnou přírodních věd, která byla vybudována 

v roce 2015 roku v rámci projektu s názvem „Moderním vzděláváním blíž k přírodě“ díky 

dotaci z EU z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Vznikly nové 

nové vzdělávací prostory. Učebna poskytuje 30 pracovních míst i úložné prostory pro 

stávající pomůcky, ale i nové, které byly zakoupeny spolu s vybavením učebny. Patří mezi ně 

kostry živočichů, digitální multifunkční váhy a závaží, i kancelářská technika pro tvorbu 

portfolií žáků. Největšímu zájmu se však těší nejmodernější učební technologie, které mohou 

využívat sami žáci, jímž umožňují hravé učení a hlavně praktické zkoumání přírody, tak 

pedagogům pro zatraktivnění výuky. Jsou to interaktivní tabule s hlasovacím zařízením, 

vizualizér, žákovské notebooky a mikroskopy. 

Pro vyučující učebna skýtá nepřeberné možnosti. Práce s interaktivní tabulí vede k tvorbě 

nových výukových materiálů, které jsou mnohem atraktivnější než jen sešit s učebnicí. Žáci 

jsou teď naopak velmi rádi „vyvoláni k tabuli“, aby mohli psát a kreslit s interaktivním perem 

nebo rukou přesouvat obrázky. Pro procvičení učiva či testování a hodnocení slouží hlasovací 

zařízení, která zaktivizují všechny žáky najednou, neboť každý dostane svůj příruční clicker, 

na který zaznamenává pomocí tlačítek odpovědi. Program SMART umožňuje vyhodnocení 

odpovědí za žáka, za třídu, po otázkách i celý test. 

Multimediální učebna v rámci udržitelnosti projektu sloužila také jako zázemí pro 3 nové 

zájmové útvary, které vznikly v rámci stejného projektu, navíc ve spolupráci s Albrechtovou 

střední školou se zemědělským zaměřením. Budou žákům zajišťovat možnost realizovat se 

v environmentální oblasti nad rámec školní aktivit. Kroužky jsou zaměřeny na botaniku, 



zoologii a ekologii. Tyto volnočasové aktivity plánujeme udržet dlouhodobě. Postarají se tak 

o maximální využití nové učebny. 

Cílem celého projektu je probudit v žácích zájem o přírodovědné předměty a vytvoření 

zázemí pro kvalitnější přípravu žáků na odborně zaměřené vzdělávání na středních školách. 

 

 

 

Projekt „Ovzduší bez hranic“ 

 

 

 

 
 

 

 

Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín je spolupůsobícím 

subjektem v projektu „Ovzduší bez hranic“. 

 Naše škola byla vybrána mezi první realizátory česko-polského projektu se zaměřením 

na zavedení ekovýchovy do osnov základní školy, a to v její teoretické i praktické podobě. 

Základním pilířem projektu je skutečnost, že se lidé v regionu potýkají jednoznačně 

s problémy, které jim přinášejí znečištěné ovzduší. Cíle bude dosaženo aktivním zapojením 

žáků školy do monitoringu ovzduší pod odborným dohledem. Spolupůsobícími subjekty jsou 

4 obce a 4 základní školy.  

 

 

 

12)  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

 

 
Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín  se ve školním roce 2015/2016 

nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

 

 

13)  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 
Ve školním roce 2015/2016 jsme finanční prostředky, které jsou poskytované 

zřizovatelem z rozpočtu města Český Těšín, čerpali dle metodického listu č. 8/2006 

„Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Český Těšín na podporu 

zájmového vzdělávání. Prostředky jsou přidělované na daný kalendářní rok a jsou 

rovnoměrně přerozdělené na jednotlivé útvary organizace. Pomáhají poskytovat 

účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením zejména na kulturní, 

společenskou  i sportovní oblast. 

 

 

 



 

 

Přehled realizovaných projektů za období září - červen 2015/2016 

  

  

cílová skupina název projektu 

účastníci ŠD Barevný podzim 

děti MŠHŽ Není drak jako drak 

účastníci ŠD Vánoční projekt 

děti a žáci ZŠ Stanislavice Putování se světýlky 

žáci se zdravotním postižením ZŠK Zdravotní tělesná výchova 

žáci se zdravotním postižením ZŠSL Adventní tvoření a soutěžení 

děti i žáci ZŠ Mikuláš pro všechny 

děti a žáci ZŠ Stanislavice Zimní dětský bál 

žáci 4. ročníků Návštěva ZOO Lešná u Zlína 

žáci 3. 9. Roč. Lyžařský zájezd na Severce 

žáci se zdravotním postižením ZŠSL Voňavé Velikonoce 

účastníci ŠDK Hody, hody doprovody 

děti a žáci MŠ, ZŠ, ŠD Den rodiny 

děti MŠ, žáci 1. st. ZŠ Noc s Andersenem 

děti MŠHŽ Děti a loutky 

žáci  ZŠ Luštíme s luštěninami 

žáci 2. st. ZŠ Sportovní den 

děti MŠA, MŠK Za moudrostí Indiánů aneb Loučení s předškoláky 

účastníci ŠDK Rozloučení se školní družinou 

žáci 9. roč. Můj poslední den ve škole 

 

 

               Všechny realizované projekty měly a doposud i mají velký ohlas u rodičovské 

veřejnosti. Jsou rovněž prezentovány na webových stránkách škol, případně zveřejňovány 

v regionálním tisku a Těšínském zpravodaji. Veškeré finanční zdroje, které jsou nám 

poskytované zřizovatelem  města Český Těšín, jsou smysluplně využívány na zájmovou 

činnost dětí a žáků naší organizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14)  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizace 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
 

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství 

organ. číslo: 23-0068-3803 

Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín 

Komenského 607: okres Karviná 

  

 

Ve školním roce 2015/16 pokračovala spolupráce mezi vedením školy a odborovou 

organizací nejen v oblasti sociálního dialogu, ale i v oblasti kolektivního vyjednávání. 

Kolektivní vyjednávání bylo zaměřeno hlavně na postupné doplňování kolektivní smlouvy 

formou dodatků ke KS, a to v případě nových organizačních změn ve škole nebo změny 

legislativy.  

V oblasti sociálního dialogu informovalo vedení školy výbor odborové organizace o 

uzavření nových pracovních poměrech, dále byly předávány výkazy o zaměstnancích a 

mzdových prostředcích a předán rozpis přímých výdajů pro rok 2015. Výbor odborové 

organizace byl rovněž seznámen se změnami v organizačním řádu školy. 

Proběhlo také několik jednání týkající se přerozdělování mzdových prostředků pro 

 zaměstnance školy v oblasti tarifních a nadtarifních složek platů. Vedení školy upravilo  

platové třídy zaměstnanců tak, aby byli všichni zaměstnanci spravedlivě zařazeni do příslušné 

platové třídy, a to  dle vykonávané práce. Dále byly stanoveny kritéria pro příplatky za 

třídnictví tak, aby odpovídaly počtu žáků ve třídě. 

Výbor odborové organizace se účastnil každoroční prověrky BOZP, která proběhla na 

všech pracovištích školy. 

Vedení školy a výbor odborové organizace projednávali přerozdělení fondu FKSP  a 

byly vytvořeny nové zásady čerpání FKSP pro rok 2015.  

Výbor ZO a vedení školy uskutečňovali společná jednání- členská schůze, jednání 

vedení školy, společně organizovali oslavu „Dne učitelů“. 

Spolupráce odborové organizace s vedením školy byla v roce 2015/16 na velmi dobré úrovni. 

Vedení školy se snažilo dle svých možností akceptovat připomínky a návrhy odborové 

organizace směrem k zaměstnancům školy a zlepšení jejich pracovních podmínek. 

 

 

 

Sdružení rodičů a přátel školy o.s. při 

Masarykově základní škole a mateřské škole Český Těšín  

 

SRPŠ z.s. při základní škole již pracuje od roku 1992. Pro žáky školy byly výborem 

sdružení připraveny tradiční akce – karneval, radovánky. Podařilo se nám uskutečnit i několik 

kulturních akcí v Jazz klubu KaSS Střelnice - Mikulášská a Valentýnská diskotéka. Dále jsme 

finančně podpořili pěveckou soutěž, matematickou soutěž Klokan, recitační soutěž, 

talentovou soutěž a DSMC. Z hospodářské činnosti financujeme odměňování žáků na konci 

školního roku formou dárkových poukazů. Výbor SRPŠ  z.s. měl v letošním školním roce 7 

členů.  

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

 


