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Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena usnesením školské rady  č.j.: 2/2017 

ze dne 11.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Michal Nešporek, ředitel 
 

 

 

 

 

 

 



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, od 1.8.2016  ředitel 

 

 

Zástupci ředitele školy: 

 
Mgr. Danuše Krainová, statutární zástupce ředitele  

Ing. Martin Siuda,  zástupce ředitele  

 

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 2016/2017 v počtu 17 členů.  

Předseda: Petr Klyszcz 

Místopředseda: Radim Stenchlý 

 

 

 

 



 

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 2016/2017 nebylo vydáno žádné číslo 

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 30.9.2016 za jednotlivá pracoviště (MŠ) mateřské školy 

 
(MŠF) mateřská škola  Frýdecká 691, Český Těšín - 22 dětí 

(MŠA) mateřská škola Akátová 17, Český Těšín –  31 dětí 

(MŠS) mateřská škola Albrechtická 84, Český Těšín – Stanislavice – 20 dětí  

(MŠK) mateřská škola Komenského 610, Český Těšín - 18 dětí 

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

 

Celkem vykazováno 111 dětí 

 
Počty  vykazovaných žáků k 30.9.2016 za jednotlivá pracoviště (ZŠ) základní  školy 

 

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

(ZŠK) základní škola  Komenského 607,  Český Těšín - 529 žáků 

(ZŠSL) speciální základní škola  Slovenská 1, Český Těšín - Svibice - 11 žáků 

 

Celkem  vykazováno  553 žáků 

 

Počty vykazovaných účastníku zájmového vzdělávání  k 31.10.2016 za jednotlivá 

pracoviště (ŠD) školní družiny 

 

(ŠDS) školní družina  Albrechtická 84, Český Těšín – Stanislavice - 11 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 18 účastníků 

 

Celkem  vykazováno 169 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 2016/2017 

 
1.   79-01-C/01 

 Základní škola, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 9 r. 0 měs. 

1. 79-01-B/01 

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

 

 

3) Rámcový  popis personálního zabezpečení činnosti školy k 31.8.2017, 

přepočtený počet 
 

Celkem zaměstnanců:       90,73 

Celkem ped. pracovníků  včetně asistentů pedagoga:   69,86 

z toho ped. pracovníků MŠ:     11,37 

z toho  ped. pracovníků ŠD:      5,13 

Ostatní zaměstnanci:      20,87 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

následném přijetí do školy 

 
Ve školním roce 2016 /17 ukončilo základní vzdělávání  na naší škole 60 žáků. Z toho 

bylo 52 žáků vycházejících z devátých tříd a 8 žáků vycházejících z pátých tříd, kteří byli 

přijati ke studiu na osmileté gymnázium v Českém Těšíně.  

 

Bylo přijato: 

M obory -  29 žáků (úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) 

K obory - gymnaziální vzdělávání  –  11  žáků (úplné stření všeobecné vzdělání)  

L obory – 2 žáků (úplné střední odborné vzdělání s maturitou i s vyučením) bez maturity 

H obory -  17 žáků (střední odborné vzdělání s výučním listem, 3 leté) 

E obory – 0 žáků (nižší střední odborné vzdělání s výučním listem, 2-3 leté) 

Bez přihlášky na SŠ – 0 žáků 

 
 

Celkem vych. 

žáků 

9.roč. 8.roč. 7.roč.- 5.roč. 

60 52 0 0 8 

 

Obory M K4 K8 H L P Bez 

přihl. 

Počet 

žáků 

29 3 8 17 2 1 0 

 

 

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

vzdělávání ve školním roce 2017/2018 

 

 
 

 

 

Počet zapisovaných  

dětí  k 31.5.2017 

Počet žáků s žádostí o 

odklad  školní 

docházky 

Počet žáků, kteří 

nastoupili  

k základnímu 

vzdělávání ve šk.roce 

2017/2018    

Základní škola 

Komenského 607 

737 01 Český Těšín 

 

47 

 

4 

 

42 

Základní škola 

Albrechtická 84 

735 62 Český Těšín - 

Stanislavice 

 

4 

 

0 

 

4 

Základní škola 

Slovenská 1 

Český Těšín 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Celkem 

 

53 

 

5 

 

47 

 

 



 

 

 

 

5)  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  podle cílů stanovených 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání  za 

školní rok 2016/2017 
 

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 2016/2017 
 

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.,4. Ř 189/2013 Ř184/2013  Ř 198/2013 
od 1.9.2013   do      stále 

5. Ř 190/2013 Ř185/2013 Ř 199/2013 
od 1.9.2013   do     31.8.2017 

          

     

Pro 

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

6.,7.,8.,9. Ř194/2013 
 Ř 200/2013 od 1.9.2013   do  stále 

 

 

 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.: SZŘ130/2016, OS 

3/2016 ze dne 1.9.2016 

 

Mateřské školy: 

 

 Mateřská škola s místem poskytování  vzdělávání  Český Těšín, Akátová 17  

ŠVP  „Barevná řeka poznání“, č.j. ZSO 112/2015, OS 4/2015, 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, OS 5b/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, OS 5c/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, OS 5d/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, OS 7/2013 platný od 1. 4. 2013, ze 

dne 19. 3. 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími 

programy ve školním roce 2016/17 
 

 

 

Výsledky vzdělávání byly získány v ověřovacích testech, které vytvořili a vyhodnotili 

pedagogové 1. i  2.stupně ZŠ pro žáky  5. a  9.  ročníku z jazyka českého, anglického a 

matematiky  s  využitím standardů pro základní vzdělávání. Ověřovacích testů se zúčastnili i 

žáci 5.a 9.ročníku s potřebou 2. a 3.stupně podpory ve vzdělávání, individuálně i skupinově 

integrovaní. 

 

 

 

POČTY ŽÁKŮ 9.ROČNÍKŮ 

 Třída Počet 

žáků 

ve třídě 

Počet 

žáků, 

kteří 

psali 

testy 

 

Počet  

žáků 

bez  

podpůrných  

opatření 

Počet žáků 

s potřebou 

2.stupně 

podpůrných  

opatření 

Počet žáků 

s potřebou 

3.stupně 

podpůrných 

opatření 

individuálně  

integrovaných 

Český jazyk 9.A 27 23 20 3 0 

9.B 25 22 18 3 1 

Anglický jazyk 9.A 27 26 22 4 0 

9.B 25 21 20 0 1 

Matematika  9.A 27 25 22 3 0 

9.B 25 22 18 3 1 

 

 

 

POČTY ŽÁKŮ 5.ROČNÍKŮ 

 Třída Počet 

žáků 

ve 

třídě 

Počet 

žáků, 

kteří 

psali 

testy 

 

Počet  

žáků 

bez  

podpůrných  

opatření 

Počet žáků 

s potřebou 

2.stupně 

podpůrných  

opatření 

Počet žáků 

s potřebou 

3.stupně 

podpůrných 

opatření 

individuálně  

integrovaných 

Počet žáků 

s potřebou 

3.stupně 

podpůrných 

opatření 

skupinově 

integrovaných 

Český jazyk 5.A 23 21 19 2 0 0 

5.B 22 20 17 3 0 0 

5.C 22 21 19 2 0 0 

6.C 1 1 0 0 0 1 

Anglický jazyk 5.A 23 22 20 2 0 0 

5.B 22 20 16 4 0 0 

5.C 22 22 20 2 0 0 

Matematika  5.A 23 21 19 2 0 0 

5.B 22 18 15 3 0 0 

5.C 22 20 18 2 0 0 

6.C 1 1 0 0 0 1 

 

 

 



 

 
Celkové výsledky žáků bez potřeby podpůrných opatření ve vzdělávání 

 

Český jazyk  

Třída: maximum bodů dosažené body % úspěšnosti 

5.A 836 569 68,06% 

5.B 816 579 70,95% 

5.C 836 594 71,05% 

9.A 960 704 73,33% 

9.B 864 649 75,11% 

 

 
Anglický jazyk 

Třída: maximum bodů dosažené body % úspěšnosti 

5.A 1260 1039 82,46% 

5.B 992 849 85,58% 

5.C 1386 1079 77,84% 

9.A 682 525 76,97% 

9.B 620 427 68,87% 

 

 
Matematika 

Třída: maximum bodů dosažené body % úspěšnosti 

5.A 1007 614 60,97% 

5.B 795 591 74,33% 

5.C 954 567 59,43% 

9.A 616 296 48,05% 

9.B 504 355 70,43% 

 

 
Celkové výsledky žáků s potřebou 2.stupně podpůrných opatření ve vzdělávání 

 

Český jazyk  

Třída: maximum bodů dosažené body % úspěšnosti 

5.A 88 49 55,68% 

5.B 144 91 63,19% 

5.C 88 61 69,31% 

9.A 144 77 53,47% 

9.B 144 77 53,47% 

 
Anglický jazyk 

Třída: maximum bodů dosažené body % úspěšnosti 

5.A 126 82 65,07% 

5.B 248 183 73,79% 

5.C 126 98 77,77% 

9.A 124 59 47,58% 

9.B 0 0 0 

 

 



Matematika 

Třída: maximum bodů dosažené body % úspěšnosti 
5.A 106 47 44,33% 

5.B 159 116 72,95% 

5.C 106 58 54,71% 

9.A 84 33 39,28% 

9.B 84 20 23,80% 

 

 
Celkové výsledky žáků s potřebou 3.stupně podpůrných opatření ve vzdělávání (i s IVP) 

individuálně integrovaných  

 

9.B 
 maximum bodů dosažené body % úspěšnosti 

český jazyk 30 24 80,00% 

anglický jazyk 45 44,5 98,88% 

matematika 30 26 86,66% 

 

 
Celkové výsledky žáků s potřebou 3.stupně podpůrných opatření ve vzdělávání (i s IVP) 

skupinově integrovaných : 

 

5.ročník 
 maximum bodů dosažené body % úspěšnosti 

český jazyk 42 33 78,57% 

matematika 52 36 69,23% 

 
 

 

DOPORUČENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z VÝSLEDKŮ OVĚŘOVACÍCH TESTŮ  

 
Na základě výsledků  ověřovacích testů  byla v závěru hodnotících zpráv uvedena doporučení, 

čemu by bylo třeba se příště ve výuce více věnovat. 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK 9.r. 
Žáci bez potřeby podpůrných opatření   

9.A Žák rozpozná v textu alespoň jeden manipulativní prvek.Zaujme kritický postoj k důvodům, 

které vedly k manipulaci.(40%) 

9.B Žák čte s porozuměním  umělecký text , rozlišuje základní literární druhy a žánry.(27,77%) 

Žák samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu - vyvozuje závěry na základě přečteného 

textu. (38,88%) 

 

Žáci s potřebou 2.stupně podpůrných opatření 

9.A Žák samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu  - vyvozuje závěry na základě přečteného 

textu. (0%) 

Žák uspořádá úryvky tak, aby sestavený text dával smysl a aby byla dodržena textová návaznost. 

(0%) 

Žák čte s porozuměním  umělecký text , rozlišuje základní literární druhy a žánry.(0%) 



9.B Žák uspořádá úryvky tak, aby sestavený text dával smysl a aby byla dodržena textová návaznost. 

(0%) 

Žák vyhledává chybnou formulaci (stylistickou chybu) a z nabízených opravných možností 

vybere tu správnou.(33,33%)  

Žák doplní z nabízených možností rým (33,33%) 

Žák uspořádá úryvky tak, aby sestavený text dával smysl a aby byla dodržena textová návaznost. 

(0%) 

Žák rozpozná v textu alespoň jeden manipulativní prvek.Zaujme kritický postoj k důvodům, 

které vedly k manipulaci.(33,33%) 

Žáci s potřebou 3.stupně podpůrných opatření 

9.B Zvládat pravopis slov s předponami a předložkami.(50%) 

Znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis.(50%) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 9.r. 
Všichni žáci  

9.A Je třeba se více zaměřit na práci s textem , tak aby byli žáci schopni lépe vyhledat informace 

v textu, rozlišit jednotlivé typy textů a pokoušeli se vyvodit samostatně význam neznámých slov 

z kontextu věty. 

9.B Je třeba více procvičovat práci s textem. 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA 9.r. 
Všichni žáci  

9.A/9.B 
Je třeba více procvičovat odhad a výpočet objemů a povrchů těles a určování hodnot výrazů, 

početní výkony s mnohočleny, rovněž formulace a řešení reálných situací pomocí rovnic a jejich 

soustav.  

 

ČESKÝ JAZYK 5.r. 
Žáci bez potřeby podpůrných opatření   

5.A Je třeba více procvičovat:  

slovní druhy, význam slov, kořen, předponu, příponu, větu jednoduchou a souvětí, i/y po 

obojetných souhláskách, základní skladební dvojice. 

5.B Je třeba více procvičovat : 

- porovnávání významu slov, slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová 

- určování slovních druhů plnovýznamových slov a jejich využívání v gramaticky správných 

tvarech v mluveném projevu 

- správné psaní jednoduchých komunikačních žánrů po stránce obsahové i formální 

- správné vedení dialogu, telefonického rozhovoru, zanechání vzkazu 

- rozlišování kořene, části příponové, předponové a koncovky ve slově 

- vyhledávání základních skladebních dvojic a v neúplné základní skladební dvojici označování 

základu věty 

- odlišování věty jednoduché od souvětí, vhodné měnění věty jednoduché v souvětí 

- správné psaní i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

5.B Žáci s potřebou 2.stupně podpůrných opatření 
Je třeba více procvičovat: 

- porovnávání významu slov, slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová 

- určování slovních druhů plnovýznamových slov a jejich využívání v gramaticky správných 

tvarech v mluveném projevu 

- správné psaní jednoduchých komunikačních žánrů po stránce obsahové i formální 

- správné vedení dialogu, telefonického rozhovoru, zanechání vzkazu 



- rozlišování kořene, části příponové, předponové a koncovky ve slově 

- vyhledávání základních skladebních dvojic a v neúplné základní skladební dvojici označování 

základu věty 

- odlišování věty jednoduché od souvětí, vhodné měnění věty jednoduché v souvětí 

- správné psaní i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

- používání elementárních literárních pojmů při jednoduchém rozboru literárních textů 

 

5.C Je třeba více procvičovat: 

1) porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova 

vícevýznamová 

2) určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve 

svém mluveném projevu 

3) rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku 

4) píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

 

Žáci s potřebou 3.stupně podpůrných opatření (skupinová integrace) 

6.C Je třeba více procvičovat  :   

orientaci v textu 

tvary psacího písma 

rozpoznávání samohlásek (odlišovat jejich délku)  

 

ANGLICKÝ JAZYK 5.r. 
Žáci bez potřeby podpůrných opatření   

5.A Je třeba více procvičovat: 

vyhledávání  informací v textu, porozumění krátkých textů s vizuální podporou. 
5.B Je třeba více procvičovat : 

porozumění jednoduchým krátkým textům z běžného života s vizuální oporou. 

5.B Je třeba více procvičovat : 
vyhledávání informací v jednoduchém textu, tvorbu rozhovorů a porozumění jednoduchým 

krátkým textům z běžného života s vizuální oporou. 

5.C Je třeba více procvičovat: 

vyhledávání potřebných  informací v jednoduchých textech, které se vztahují k osvojovaným 

tématům 

porozumění jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

 

MATEMATIKA 5.r. 
Žáci bez potřeby podpůrných opatření   

5.A Je třeba více procvičovat: 
 sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem 

určování obsahu a obvodu pomocí čtvercové sítě a převody jednotek, 

mnozí žáci chybovali také proto, že řešili úlohu, aniž si přečetli zadání 

obtížné jsou pro žáky i slovní úlohy, především porozumět textu a určit postup řešení 

5.B Je třeba více procvičovat: 
 sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem 

určování obsahu a obvodu pomocí čtvercové sítě a převody jednotek, 

mnozí žáci chybovali také proto, že řešili úlohu, aniž si přečetli zadání 

obtížné jsou pro žáky i slovní úlohy, především porozumět textu a určit postup řešení 

5.C Mnozí žáci chybovali také proto, že řešili úlohu, aniž si přečetli zadání. Žákům dělá problém 

pochopení a následné vypočítání slovních úloh. 

Žáci s potřebou 3.stupně podpůrných opatření (skupinová integrace) 

6.C Je třeba více procvičovat : 

zaokrouhlování čísel  a přečtení si celého zadání úlohy, dřív než ji žák začne řešit 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Závěrečná zpráva o plnění MPP v rámci školní preventivní strategie 
školní rok 2016/2017 

 
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 1.9.2016 560 
 

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* ANO  

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 

 ANO 

Jméno a příjmení, titul Mgr. Alice Mizia  

Interní/ externí /výše úvazku Interní 0,5 

 

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  

Nadace Nové Česko 

Téma 
Komplexní program prevence 1.stupeň 

Protidrogový vlak 
 

 

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 1 6 

III. stupeň z chování 2 2 

Neomluvená absence za školní rok 

Počet žáků 7 Počet neomluvených hodin                1385    

Omluvená absence za školní rok 

Počet žáků 569 Počet omluvených hodin 57571 

Podezření na skryté záškoláctví:  ANO  Počet hodin: **951 Počet žáků: 5 

Zneužití alkoholu 

Počet případů 1 Počet žáků 2 

Zneužití ostatních drog 

Počet případů 0 Počet žáků 0 

Výskyt agresivního chování 

Počet případů 16 Počet žáků 10 

Výskyt šikany, kyberšikany 

Počet případů 2 Počet žáků 2 

Výskyt krádeží 

Počet případů 0 Počet žáků 0 

Výskyt jiných forem rizikového chování (specifikujte) 

Počet případů sebepoškozování 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 ,uvedena je celková 
absence všech 5 žáků podezřelých ze záškoláctví 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



7)  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním 

roce 2016/2017 

 
 

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. 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 2016/2017  

 

 

Odborný rozvoj zaměstnanců včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Prohubování kvalifikace 

 

Název vzdělávací akce 
 

Počet účastníků 

Příprava šablon krok za krokem 
 

2 

Aktuální změny školské legislativy-Novela školského zákona 
 

2 

Seminář OROS 
 

2 

Seminář ředitelů škol a školských zařízení 
 

2 

Setkání zástupců ČMOS PŠ a OZPŠ a V na Slovensku 
 

3 

Rozpočet školy- začíná příprava na rok 2016 
 

1 

Aktuální změny školské legislativy-Novela školského zákona 
 

2 

Webinář -Novinky v bakalářích 
 

1 

Metodická poradna pro vedoucí zaměstnance MŠ   
 

2 

Jak se poprat s inkluzí - diskuzní fórům  
 

2 

Setkání ŠPP- Vzdělávání cizinců  1 

Práce s emočními, akutními a krizovými stavy u žáků 
1 

Problematika integrace dítěte s poruchou autistického spektra 
1 



Matematická gramotnost, matematika prof. Hejného 3 

Čtenářské gramotnost, dílny čtení 5 

Efektivní hodnocení a specifika hodnocení žáků se SPU 
1 

Základy matematiky prof. Hejného 
2 

Úpravy ŠVP 1 

Zdravotník zotavovacích akcí 1 

Tvorba IVP žáka v rámci přiznaného podpůrného opatření 2 

Specifika ve vzdělávání dětí méně než 3 letých 7 

 

Odborný rozvoj zaměstnanců včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Zvyšování kvalifikace 

 

Název vzdělávací akce Počet účastníků 

Studium učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogika 1 

Studium speciální pedagogiky 2. stupně, přírodopis 1 

Speciální pedagogika 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 
 

 

Školní speciální pedagog v průběhu celého školního roku sledoval a zajišťoval podmínky 

pro vzdělávání 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. V letošním 

školním roce byly také uplatňovány zásadní legislativní změny, novelizace Školského zákona 

č. 82/ 2015 Sb. a Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných. 

 



 

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 

201

6/17 

Indiv. integrace 41 56 47 55 50 54 51 55 57 32 

Skupinová integrace, 

z toho: 

60 40 42 33 30 28 27 24 21 16 

(odlouč. pracov. ul. 

Slovenská) 

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

Celkem žáků se ZP 101 98 89 88 80 82 78 79 77 58 

 

 

Podpůrná opatření 1. stupně realizuje škola, podpůrná opatření 2. – 5. stupně se poskytují na 

základě doporučení školského poradenského zařízení. 

 

 

Přehled žáků s potřebou podpůrných opatření  

 Školní rok 2016/17 

 1.st PO 2.st PO 3.st PO 4.st PO 5.st PO 

Základní škola 19 24 9 2  

Odlouč.pracov. 

ul. Slovenská 

  1 6 3 

Třída dle §16 

odst.9 

  1 3  

Celkem 19 24 11 11 3 

 

 

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 9,95. 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/

11 

2011/

12 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Počet AP  

 

11 11 9 11 12 10 10 

Přepočtený 

úvazek 

10,6 10,00 8,00 10,5 11 9,45 9,95 

Počet žáků 

s požadovanou 

podporou AP 

22 23 20 20 19 19 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



Údaje o počtech klientů, kterým byla poskytnuta ve školním roce 2016/2017 péče 

školního speciálního pedagoga 

 

Kategorie žáků Celkový počet žáků, kterým byla věnována péče 

ZŠ – 1.stupeň 23 

ZŠ – 2.stupeň 17 

Celkem 40 

 

 

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

 

Kategorie realizovaných individuálně realizovaných skupinově 

Rodiče 

(škola)/konzultace 

58 1 

Učitelé/vedení ZŠ 90 27 

Rodiče předškoláků 4 0 

SPC, PPP 39 2 

Školní psycholog  0 0 

Asistent pedagoga 19 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. Probíhaly jak skupinové, tak individuální aktivity zaměřené podle 

potřeb jednotlivých žáků. Reedukace byla zaměřena na rozvoj specifických funkcí potřebných 

pro rozvoj čtení a aplikaci gramatických pravidel v praxi, především na rozvoj sluchové 

analýzy a syntézy, optickou diferenciaci, nácvik čtení a upevňování správných čtenářských 

návyků, obsah čteného a porozumění textu, orientaci v textu, délku samohlásek, pravolevou a 

prostorovou orientaci. Žáci pracovali nejvíce s pracovními listy, které byly vytvořeny na 

základě individuálních potřeb. Využívány byly také čtenářské tabulky, dysortografické 

tabulky, didaktické hry i programy na PC. Péče školního speciálního pedagoga se také 

zaměřovala na 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 2016/2017 - zpráva o aktivitách školy 

 

Tento školní rok navštěvovalo předškolní zařízení 20 dětí, 9 děvčat a 11 chlapců. 

V průběhu školního roku jsme se zapojili do různých celoročních aktivit – sběr žaludů a 

kaštanů pro myslivecký spolek, výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“. V 

celorepublikové soutěži Domestos do škol jsme získali 5. místo a obdrželi kupony na 

produkty Domestos v hodnotě 10 000 Kč. Od dubna probíhal předplavecký výcvik, 

v plavecké škole ve Svibici, kterého se zúčastnilo 7 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. Snažily jsme se vést děti k tomu, aby přijímaly změny a aktivně se s nimi 

vyrovnávaly, aby přemýšlely, vybíraly si a uměly nést za svou volbu odpovědnost. Učily jsme 

je rozpoznávat a řešit problémy a tvůrčím způsobem rozvíjet jejich představivost. Děti se také 

učily sdílet své zájmy a to jak se svým okolím, ale i s širší společností. Učily jsme je 



odpovědnosti vůči prostředí, ve kterém žijí, a kladly jsme důraz na začlenění rodinného života 

do mateřské školy.  S předškolními dětmi, jsme navštěvovaly první třídu naší kmenové školy 

a zúčastnily jsme se některých společných akcí. 

 

Přehled akcí v průběhu roku 

 

Září 

Řezbářské sympozium 

 

 

Říjen 
Soutěž s Domestosem 

Den otevřených dveří Eben-Ezer 

Divadlo Bajka 

 

 

Listopad 
Beseda s myslivcem 

Vánoční fotografování 

 

 

Prosinec 

Čert a Mikuláš Kass 

Vánoční setkání - Diakonie 

Vánoční besídka v MŠ 

 

 

 

Leden 
Výlet do Č. T. – Betlém 

Škola v přírodě - Koňákov 

Návštěva předškoláků v ZŠ 

Krmíme lesní zvěř 

 

 

Únor 

Karneval 

Fotografování - Karneval 

 

 

Březen 

Čtení dětem (student) 

Návštěva předškoláků v ZŠ 

Hasiči Horní Žukov 

Čtení dětem (babička) 

Veverka Terka a Myška Klárka - Chřipajzna 

 

 

Duben 

Soutěžení s ČPZP – obrázky dle fantazie 

Městská policie – beseda 

Velikonoční vystoupení 

Den země 

Fotografování Jaro + tablo 



 

 

Květen 
Plavecká škola 

Bajka – O líném Honzovi 

Školní výlet – Stanice mladých přírodovědců Karviná 

 

Červen 
Den rodiny s pasováním předškoláků 

Plavecká škola Svibice -  ukončení předplaveckého kurzu 
 

 

 

 

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

  školní rok 2016/2017 – 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 2016/2017 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 19 dětí ve věku od 2 do 6 let. Dle 

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

 

Přehled realizovaných akcí ve šk. roce 2016/17 

 

Podzimní barevný pramínek 

Řezbářské sympozium 

"Dnes k nám přijde návštěva" - pečeme štrúdl 

Pozorování řeky Olzy a života v její blízkosti - přírodovědná vycházka 

Pravidelný ozdravný pobyt v solné jeskyni v Dětmarovicích (10vstupů) 

"Jablíčková cestička" - pečeme jablíčkové placičky 

"Kamarádi" - tematická beseda  - spolupráce s MěK Český Těšín (MěK Havlíčkova)  

"Král pohádek s Františkem" - celoroční program s Měk Havlíčkova 

"Divadélko Ententýky" (Poprvé ve školce, Kulihrášek, Všudybýlek) 

Výstava ke Dni stromů + účast v kreativní soutěži ke Dni stromů 

"Pohádkový park" - spolupráce s DDM 

ŠvP Koňákov 

"Bramboriáda" - spolupráce s 1.B 

"Bramboráčci" - pečeme, vaříme bramborové dobroty 

"Skřítkové" - tematická beseda  - spolupráce s MěK Český Těšín (MěK Havlíčkova) 

Vánoční focení 

"Babička a dědeček do školky" - projekt Celé Česko čte dětem 

 

 



 

Zimní křišťálový pramínek 

Canisterapie 

"Babička a dědeček do školky" - projekt Celé Česko čte dětem 

"Slon a Mravenec" - scénické čtení - MěK Havlíčkova 

"Čertovská školka" - tematický týden 

"S čerty jsou jen žerty" - vystoupení pro rodiče 

Pečeme čertí hlavičky - pečeme z perníkového těsta 

"Mikuláš pro všechny" - čertovské roznášení nadílky pro 1. stupeň ZŠ 

"Paní Kniha" - spolupráce s 1.B, předávání slabikářů prvňákům 

"Divadélko Ententýky" (Kapřík Šupinka, Chřipajzna) 

"Pečení perníčků a jiného cukroví" - pečeme a ochutnáváme 

"Vánoce" - tematická beseda - spolupráce s MěK Havlíčkova Český Těšín 

"Král pohádek s Františkem" - celoroční program s Měk Havlíčkova Český Těšín 

Předplavecký výcvik 

Přírodovědná vycházka společně s prvňáky z 1.B 

"Divadlo Letadlo" - muzikál pro děti o Austrálii "Průzkumníci v Austrálii" 

Hasiči ve školce 

Karneval 

"Srdíčkový den" - kreativní dílnička s rodiči 

 

Jarní zvídavý pramínek 

Předplavecký výcvik 

"U lékaře" - projektová výuka s prvňáky z 1.B 

Jarní focení  

"Babička a dědeček do školky" - projekt Celé Česko čte dětem 

TD "Bajka" - Jak chtěl malíř namalovat šťastného motýla 

Scénické čtení - MěK Havlíčkova Český Těšín 

"Knihovnické pohádky" - tematická beseda  - spolupráce s MěK Český Těšín (MěK 

Havlíčkova) 

"Vzhůru do vesmíru" - tematická beseda  - spolupráce s MěK Český Těšín (MěK Havlíčkova) 

"Kytičkiáda" - spolupráce s 1.B 

"Kytičkový den" - kreativní dílnička s rodiči 

"Divadélko Ententýky" - "Kuřátka" 

"Den Země" -  spolupráce s DDM Český Těšín 

"Král pohádek s Františkem" - celoroční program s Měk Havlíčkova Český Těšín 

"Den rodiny" - vystoupení pro rodiče 

Zábavné odpoledne s Veverkou Terkou a myškou Klárkou spojené s pasováním budoucích 

prvňáčků 

Preventivní beseda s městským policistou  

"PEZ sportujeme rádi" - výtvarná soutěž  

 

Letní skotačivý pramínek 

"Hurá do ZOO" - výprava do zoologické zahrady 

Přírodovědné vycházky do okolí České Těšína 

Draví ptáci 

"Babička a dědeček do školky" - projekt Celé Česko čte dětem 

"Čtení dětem před spaním" - žáci 9. ročníků 

TD "Bajka" - "O hloupém Honzovi" 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Mateřská škola, ul. Akátová 17, 73701 Český Těšín 

  školní rok 2016/2017 – 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 2016/2017 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 19 dětí ve věku od 2 do 6 let. Dle 

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

 

Přehled realizovaných akcí ve šk. roce 2016/17 

 

Podzimní barevný pramínek 

Řezbářské sympozium 

"Dnes k nám přijde návštěva" - pečeme štrúdl 

Pozorování řeky Olzy a života v její blízkosti - přírodovědná vycházka 

Pravidelný ozdravný pobyt v solné jeskyni v Dětmarovicích (10vstupů) 

"Jablíčková cestička" - pečeme jablíčkové placičky 

"Kamarádi" - tematická beseda  - spolupráce s MěK Český Těšín (MěK Havlíčkova)  

"Král pohádek s Františkem" - celoroční program s Měk Havlíčkova 

"Divadélko Ententýky" (Poprvé ve školce, Kulihrášek, Všudybýlek) 

Výstava ke Dni stromů + účast v kreativní soutěži ke Dni stromů 

"Pohádkový park" - spolupráce s DDM 

ŠvP Koňákov 

"Bramboriáda" - spolupráce s 1.B 

"Bramboráčci" - pečeme, vaříme bramborové dobroty 

"Skřítkové" - tematická beseda  - spolupráce s MěK Český Těšín (MěK Havlíčkova) 

Vánoční focení 

"Babička a dědeček do školky" - projekt Celé Česko čte dětem 

 

Zimní křišťálový pramínek 

Canisterapie 

"Babička a dědeček do školky" - projekt Celé Česko čte dětem 

"Slon a Mravenec" - scénické čtení - MěK Havlíčkova 

"Čertovská školka" - tematický týden 

"S čerty jsou jen žerty" - vystoupení pro rodiče 

Pečeme čertí hlavičky - pečeme z perníkového těsta 

"Mikuláš pro všechny" - čertovské roznášení nadílky pro 1. stupeň ZŠ 

"Paní Kniha" - spolupráce s 1.B, předávání slabikářů prvňákům 

"Divadélko Ententýky" (Kapřík Šupinka, Chřipajzna) 

"Pečení perníčků a jiného cukroví" - pečeme a ochutnáváme 

"Vánoce" - tematická beseda - spolupráce s MěK Havlíčkova Český Těšín 

"Král pohádek s Františkem" - celoroční program s Měk Havlíčkova Český Těšín 



Předplavecký výcvik 

Přírodovědná vycházka společně s prvňáky z 1.B 

"Divadlo Letadlo" - muzikál pro děti o Austrálii "Průzkumníci v Austrálii" 

Hasiči ve školce 

Karneval 

"Srdíčkový den" - kreativní dílnička s rodiči 

 

Jarní zvídavý pramínek 

Předplavecký výcvik 

"U lékaře" - projektová výuka s prvňáky z 1.B 

Jarní focení  

"Babička a dědeček do školky" - projekt Celé Česko čte dětem 

TD "Bajka" - Jak chtěl malíř namalovat šťastného motýla 

Scénické čtení - MěK Havlíčkova Český Těšín 

"Knihovnické pohádky" - tematická beseda  - spolupráce s MěK Český Těšín (MěK 

Havlíčkova) 

"Vzhůru do vesmíru" - tematická beseda  - spolupráce s MěK Český Těšín (MěK Havlíčkova) 

"Kytičkiáda" - spolupráce s 1.B 

"Kytičkový den" - kreativní dílnička s rodiči 

"Divadélko Ententýky" - "Kuřátka" 

"Den Země" -  spolupráce s DDM Český Těšín 

"Král pohádek s Františkem" - celoroční program s Měk Havlíčkova Český Těšín 

"Den rodiny" - vystoupení pro rodiče 

Zábavné odpoledne s Veverkou Terkou a myškou Klárkou spojené s pasováním budoucích 

prvňáčků 

Preventivní beseda s městským policistou  

"PEZ sportujeme rádi" - výtvarná soutěž  

 

Letní skotačivý pramínek 

"Hurá do ZOO" - výprava do zoologické zahrady 

Přírodovědné vycházky do okolí České Těšína 

Draví ptáci 

"Babička a dědeček do školky" - projekt Celé Česko čte dětem 

"Čtení dětem před spaním" - žáci 9. ročníků 

TD "Bajka" - "O hloupém Honzovi" 

 

 

Mateřská škola ul. Frýdecká 691, 73701 Český Těšín  

školní rok 2016/2017 – zpráva o aktivitách 

 

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

MŠ navštěvovalo celkem 20 dětí. Z docházejících dětí bylo 6 chlapců a 14 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  

3. 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. Dále jsme se zúčastnili výtvarné kreativní 

soutěže věnované “Dni stromů“a poprvé jsme se umístili na 2.místě a velký dík patří opět 

rodičům a dětem! V lednu jsme navštěvovali školu v přírodě v Koňákově. V měsíci dubnu a 

květnu proběhl plavecký výcvik v plavecké škole ve Svibici. Zúčastnili jsme se 

celorepublikového sportovního projektu „Čokoládová tretra“. Závěr roku byl ve znamení 

vystoupení pro širokou veřejnost. Děti potěšily seniory v domově „Pohoda“,vystoupily na 

mezinárodním sympoziu MESS,předvedly s i klientům „Slezské diakonie.“ 



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 třídu naší ZŠ se snahou vytvořit 

pozitivní vztah spojený s nástupem do první třídy. 

 

 

Přehled realizovaných akcí ve šk. roce 2016/17 

 

 

            Září 

            Jablíčkový týden 

             

            Říjen 

Focení dětí 

Divadelní představení-Pohádka myšky Klárky 

Dílny s rodiči-„Podzimní tvoření“ 

Divadlo „Bajka“ –„Malý princ“ 

Výtvarná soutěž:  „Den stromů“ 

Beseda s myslivcem 

 

            Listopad 

Beseda s městskou policií 

Divadlo:“Kulihrášek“ 

Návštěva 1.třídy 

 

            Prosinec  
Mikulášský den se Slezskou diakonií 

Setkání s Mikulášem, andělem a čertem-KASS 

Čertovský den v MŠ 

Vánoční besídka s rodiči 

Vánoční kreativní  tvoření s rodiči 

Vánoce s 1.třídou ZŠ 

Vánoční vystoupení pro klienty a žáky Slezské diakonie 

Vánoční koncert se Slezskou diakonií 

 

Leden  

Karneval 

Škola v přírodě:Koňákov 

Beseda s Městskou policií 

Návštěva 1.třídy 

 

           Únor 

Návštěva 1.třídy 

Divadlo Bajka : „Pod peřinou“ 

 

            Březen 

Divadlo-„Kuřátka“ 

Plavecký výcvik 

Návštěva knihovny:„Čteme pohádky“ 

Návštěva 1.třídy:„Čteme s dětmi“ 

Projektové čtení s babičkou 

 

Duben 

Plavecký výcvik 

Velikonoční dílny s rodiči 



Návštěva 1.třídy 

Návštěva knihovny:„Večerníčkovy pohádky“ 

Těšínské divadlo:muzikál“Zlatovláska“ 

 

Květen 

Plavecký výcvik 

Besídka ke „Dni matek“ 

Rozloučení s předškoláky na školní zahradě 

Divadlo Bajka -„O líném Honzovi“ 

Školní výlet – Přírodovědná stanice v Karviné 

 

Červen 
Oslava „Dne dětí“ na školní zahradě 

Závěrečné focení dětí 

Čokoládová tretra 2017 –běžecké závody 

Návštěva knihovny-Hudební knihovna 

Vystoupení pro seniory –Domov seniorů „Pohoda“ 

Vystoupení na MESS pořádané Albrechtovou SŠ 
 

 

 

 

 

                           

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

 školní rok 2016/2017 – 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 2016/2017 

navštěvovalo mateřskou školu 22 dětí. V lednu se zápisu zúčastnily čtyři předškolní děti, 

které v září nastoupily do 1. třídy základní školy.Spolupráce se základní školou a školní 

družinou ve Stanislavicích probíhala průběžně během celého školního roku. S 

předškolními dětmi jsme několikrát navštívily 1. třídu ZŠ. Děti zde měly možnost 

zúčastnit se výuky a seznámily se tak s prostředím, do kterého nastoupí po prázdninách.  

 

 

Září  
Drakiáda 

Plavání 

 

Říjen  
Zapojení do soutěže vyhlášené Albrechtovou střední školou - Den stromů 

Návštěva divadelního představení – Malý princ 

Podzimní tvoření s rodiči a se školní družinou Stanislavice 

Lekce plavání 

 

Listopad 

Projektový den – Putování se světýlky 

Pohádkový les  

Plavání 

Zapojení do projektu města Český Těšín Život kolem vod 

 

 

 



 

Prosinec  
ŠvP Koňákov 

Mikulášská nadílka – ve spolupráci se žáky ZŠ 

Pečení perníčků 

Zdobení perníčků s rodiči 

Vánoční besídka – vystoupení pro rodiče 

Společné bruslení s rodiči a se školní družinou Stanislavice 

 

Leden  
Tři králové - koledování 

Společné bruslení s rodiči a se školní družinou Stanislavice 

 

Únor 
Návštěva divadelního představení – Pohádky pro peřinu 

Společné bruslení s rodiči a se školní družinou Stanislavice 

 

Březen  
Karneval s Hopsalínem 

Společné bruslení s rodiči a se školní družinou Stanislavice 

Návštěva divadelního představení – Veverka Terka 

Projektový den – noc s Andersenem 

 

Duben  
Den Země 

Beseda s myslivcem 

 

Květen  
Návštěva divadelního představení – O líném Honzovi 

Zapojení do soutěže s PEZ – Sportujeme rádi 

 

Červen  
Besídka ke Dni matek 

Beseda s myslivci Český Těšín 

Projektový den ve spolupráci se SDH Stanislavice 

Loučení s předškoláky – pasování, Den dětí 

 

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

 

 

 
  

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

školní rok 2016/2017 – zpráva o aktivitách školy 

 

 

Základní škola v Českém Těšíně – Stanislavicích měla ve školním roce 2016/2017 

jednu třídu se čtyřmi spojenými ročníky, a to 1., 2., 3. a 4. ročníkem, celkem 11 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 čtyř 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 2. místo, Putování se světýlky, Drakiáda, Podzimní tvoření, 

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

bruslení na zimním stadionu. 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, 

Tříkrálové koledování, Den Země, karneval s Hopsalínem, Pasování předškoláků a Den dětí, 

žáci navštívili tři divadelní představení, 2x se uskutečnila beseda s myslivci, zúčastnili se 

projektu místních hasičů s preventistkou MěP Český Těšín. Na výlet jsme jeli na Hukvaldy. 

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, kde se žák 2. ročníku umístil na 

2. místě. 

       

       

      

Základní škola ul. Slovenská 1, 73701 Český Těšín – Svibice 

 školní rok 2016/2017 – zpráva o aktivitách školy 

 

 

Formou skupinové integrace se na pracovišti ZŠ Slovenská ve školním roce 

2016/2017 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 2016/2017 zúčastnili těchto akcí a projektových dnů: 
 

 Městská knihovna Český Těšín – Svibice: „Stromy tajemné a kouzelné“, „Vánoce ve 

světě“, „Jak zvířata spí“, „Malované písničky“, „Na co všechno se dá hrát“, „Hody, 

hody, doprovody“ 

 Výstava ke „Dni Stromů“  

 Projektové dny: „Bramborová párty“, „Vánoční povídání“, „Den zdraví“, „Ráj květin“ 

 Zapojení do sběru pet-víček pro zdravotně postižené děti a druhotných surovin 

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

 Školní výlety do okolí Českého Těšína 

 Divadelní představení: „Kdo si počká, ten se dočká“ 

 

 

Zpráva ŠDSL za školní rok 2016/17 

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. 

 

 

 

Základní škola Komenského 607, 1910, 73701 Český Těšín  

školní rok 2015/2016 – zpráva o aktivitách školy 
 

 

      
Aktivity týmu : „Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, 

Člověk a příroda“  školní rok 2016/2017 

            

 Soutěže Gymnazion se zúčastnilo 9 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 závěrečného kola kategorie 8. – 9. tříd postoupili 

Marián Wojnar a Jan Bílek z 9. B.  Po závěrečném třetím kole získal Jan Bílek z 9. B 

3. místo a dostal finanční odměnu. Všichni zúčastnění obdrželi certifikát. 

  

 Do matematické soutěže Pythagoriáda 2016/2017, která se konala v tomto školním 

roce dne 1. 2. 2017 pro žáky 5.- 8. tříd, se zapojilo 53 žáků. Dva žáci z 5. ročníků a tři 

žáci ze 6. ročníků byli úspěšnými řešiteli školního kola a dva z nich, Tereza Kidoňová 

z 5. A a Pavel Jendrulek ze 6. A, se dne 17. 5. zúčastnili okresního kola, které se 

konalo na naší škole. Tereza Kidoňová byla v okresním kole rovněž úspěšná, umístila 

se na 16.- 22. místě. 

 

 Dne 20. 3. 2017 jsme se zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan. 

Celkem 178 žáků 2.- 9. tříd bylo rozděleno do 4 kategorií – Cvrček 65 žáků, Klokánek 

44 žáků, Benjamín 39 žáků a Kadet 30 žáků. Tři nejlepší žáci z každé kategorie ve 

školním kole byli odměněni diplomem. 

 

 Do řešení Matematické olympiády 2016/2017  se zapojilo 8 žáků z 5. tříd. Školní 

kolo MO úspěšně vyřešili 4 žáci, kteří se dne 24. 1. 2017 zúčastnili okresního kola 

MO Z5. Dva z nich Hana Mrowiecová z 5. B a David Szczurek z 5. A se umístili na 4. 

místě v okresním kole MO Z5. 

 

 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. 

 

 Dne 12. 10. 2016 proběhlo školní kolo celostátní soutěže Přírodovědný klokan, které 

prověřilo znalosti a schopnosti žáků z matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a 

chemie. Zúčastnilo se celkem 32 žáků 8. a 9. tříd naší školy. První místo obsadil Jan 

Juriš z 9. B, na druhém místě se umístil Jan Bílek a o třetí místo se podělili Barbora 

Dulawová z 9. A s Alexandrem Bujokem z téže třídy. 

 

 

 

 



 Biojarmark - V pátek 23. září 2016 navštívili žáci a děti naší školy Biojarmark na 

náměstí ČSA v Českém Těšíně pořádaný Albrechtovou střední školou. Prohlédli si 

domácí a hospodářská zvířata, ochutnali výrobky studentů z biopotravin a mohli si 

zakoupit ovoce, zeleninu, marmelády, med nebo sýry z místních farem či upomínkové 

předměty. Akce nám nabídla spoustu nových informací o včelaření, výrobě 

nabízených produktů, bylinkách a zdravé výživě.  

 

 Dne 20. října se vybraní žáci třídy 6. B zúčastnili slavnostního vyhodnocení  přehlídky 

soutěžních filmů s environmentální tematikou nazvanou ENVOFILM 2016 

pořádanou Albrechtovou střední školou. V kategorii základních škol soutěžilo v rámci 

Moravskoslezkého kraje celkem 14 snímků, z toho 4 z nich natočili žáci loňské 5.B 

pod vedením Mgr. Lenky Syrové. Na vítězné příčky nedosáhli, ale získali spoustu 

zkušeností a motivaci do další tvorby pro příští ročník.  

 

 

 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. První místo ve své kategorii získala ZŠ Slovenská a 

ŠD Komenského, druhá místa obsadily MŠ Frýdecká, první stupeň ZŠ Komenského a 

ŠD Stanislavice. Vyhodnocení soutěže dne 20.10.2016 se zúčastnila třída 6.B, která 

převzala jednotlivá ocenění. V rámci výuky jsme tuto výstavu navštívili a zhlédli 

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

 

 Biologická olympiáda - v průběhu 31. ledna a 2. února 2017 proběhlo školní kolo 

Biologické olympiády po několika měsíční přípravě žáků. Téma letošní soutěže bylo 

„Detektivem v přírodě“. Školní kolo se skládalo ze tří částí – test všeobecných 

biologických vědomostí, určování přírodnin a laboratorní úkol. Zúčastnilo se celkem 

22 žáků 7. – 9. tříd ve dvou kategoriích. Do okresního kola postoupili Ester Juditová 

ze 7. C,  která se umístila na 5. místě a Vít Palowski z 9. A, který se umístil na 11. 

místě v okresním kole. 

 

 Chemická olympiáda – školního kola, které se konalo 2. 2. 2017, se zúčastnilo 8 žáků 

9. tříd. Úkoly školního kola úspěšně vyřešili 3 žáci, kteří byli navrženi do okresního 

kola ChO. To se konalo dne 3. 3. 2017. Navrženi žáci Marian Wojnar z 9. B a Pavla 

Arifovičová a Radim Stenchlý z 9. A se umístili v okresním kole na 10., 14. a 17. 

místě. 

 

 Projektový den „Přírodní poklady na farmě“ - v pátek 21. dubna 2017 proběhl na 

naší škole projektový den s názvem „Přírodní poklady na farmě“ u příležitosti Dne 

Země a Mezinárodního roku udržitelného turismu pro rozvoj. Cílem projektu bylo 

zatraktivnit agroturistiku a význam malých farem mezi žáky základní školy. 

Projektové dopoledne zahrnovalo tři části. Žáci si hravou formou v podobě pracovních 

listů zopakovali názvy hospodářských zvířat, jejich způsob chovu a krmení, a určovali 

semena běžně pěstovaných plodin. Poté ve skupinách podle vlastních receptů 

připravovali nejrůznější pokrmy ze surovin typických pro naši oblast s následnou 

ochutnávkou a vzájemným hodnocením. Na závěr využili svou kreativitu při vytváření 

uměleckých prací s tématem farmy, jež byly dále vystaveny na výstavě Albrechtovy 

střední školy u příležitosti pořádaného ekologického sympózia. 

 

 Ozvěny ekofilmu - dne 24. dubna 2017 se třída 7. C zúčastnila v rámci 42. ročníku 

Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí a kulturním dědictví 15. 

ročníku Ozvěn ekofilmu. Zhlédli hned několik filmů, které upozorňovaly na 

neekologické chování v různých koutech světa, a přitom diskutovali s přítomnými 



odborníky na životní prostředí. Přestože filmy byly natočeny v originálním znění, byly 

pro žáky dostatečně srozumitelné a umožnily jim uvědomit si, jak je ekologické 

chování jednotlivce důležité v rámci celého světa. 

 

 První pomoc =˃ zachraň život - v pátek 2. června 2017 se vybraní žáci 8. ročníků 

zúčastnili soutěže První pomoc =˃ zachraň život, jejíž 6. ročník pořádala agentura 

KaPA ve spolupráci se zdravotnickými a záchranářskými zařízeními. Zúčastnilo se 

celkem 55 žáků z 11 škol Třinecka. Žáci si na 10 stanovištích vyzkoušeli své 

schopnosti poskytnout předlékařskou první pomoc v simulovaných situacích. Na místě 

byli vždy bodově ohodnoceni. I přes několikatýdenní přípravu jsme se na předních 

příčkách neumístili. Přesto si žáci dopoledne velmi užili a získali nové zkušenosti, 

které běžná výuka nenabízí.  

 

 

 Účast na Mezinárodním ekologickém studentském symposiu - dne 20. 6. 2017 se 

vybraní žáci 3. až 5. tříd v rámci Agroenvironmentálního kroužku a žáci 9. tříd 

v rámci hodin přírodopisu zúčastnili Mezinárodního ekologického studentského 

symposia pořádaného Albrechtovou střední školou u příležitosti Mezinárodního roku 

udržitelného turismu pro rozvoj. O kulturní zahájení se postaraly děti z naší mateřské 

školy na ulici Frýdecké. Barbora Dulawová a Vít Palowski z 9. A zde představili svou 

prezentaci, shlédli ukázky prací svých vrstevníků i odborníků z řad hostů. Součástí 

symposia byla ochutnávka jídel z místních potravin a výstava výtvarných prací 

různých škol s následným vyhodnocením. Naši žáci získali za své výrobky celou řadu 

ocenění. Prezentující žáci obdrželi účastnický list a nejrůznější odměny. 

 

 

 Edukační program – v kině Centrum v Českém Těšíně se žáci 6.-7. ročníků dne 18. 1. 

2017 zúčastnili promítání filmu Filipíny – za obry a trpaslíky. 

 

 V rámci vyučování zeměpisu vytvářeli žáci 7., 8. a 9. ročníku projekty – prezentace 

k probíranému tématu. 

 

 Exkurze - žáci 9. tříd se dne 23. a 24. 5. v doprovodu třídních učitelů zúčastnili 

exkurze do Třineckých  železáren. 

 

 

Zapojení školy do dalších aktivit a soutěží: 

 

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

 Školního kola olympiády v českém jazyce se zúčastnilo 13 žáků 9. tříd. Dva nejlepší 

řešitelé z 9. ročníku se zúčastnili okresního kola, v němž žákyně Barbora Dulawová 

skončila na 3. místě a postoupila do krajského kola. 

 Vyučující českého jazyka také zorganizovaly školní kolo recitační soutěže. 3 výherci 

postoupili do městského kola, kde Andrej Varga z 8.A získal 2. místo a účastnil se 

okresního kola. 

 Školního kola olympiády v anglickém jazyce se zúčastnilo 25 žáků. Do okresního kola 

postoupila žákyně 9. A Lucie Garguláková, obsadila 6. – 8. místo. 

 

 

 

 

http://www.masarykovazsms-komenskeho.cz/news/kde-je-hrasek/
http://www.masarykovazsms-komenskeho.cz/news/kde-je-hrasek/


Ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Umění a kultura se uskutečnily následující 

akce: 

 Školní kolo dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „Marie Terezie – žena, 

matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století“ se konalo v měsíci listopadu, 

zúčastnilo se ho celkem 20 žáků 8. a 9. ročníku. Do okresního kola konaného 17. 1. 

2017 v Karviné, postoupila žákyně ze 7. B, která z celkového počtu 33 soutěžících 

obsadila pěkné 13. místo. 

 Dne 13. června 2017se uskutečnila branná akce Wolfram, jež se konala na počest 

parašutistů vyslaných během 2. světové války do Protektorátu Čechy a Morava pod 

krycím názvem Operace Wolfram. Naši školu reprezentovala 2 čtyřčlenná smíšená 

družstva složená ze žáků 8. ročníku. Soutěžící absolvovali branné disciplíny a museli 

znát i historii válečného výsadku. Naší žáci se umístili na 6. místě. 

 V měsíci červnu navštívil naši školu pamětník holocaustu p. Michal Salomovič, který 

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. 

 Dne 23. června 2017 navštívili žáci 6. ročníku Arheopark Chotěbuz Podobora, který si 

mohli prohlídnout a spojit s praktickými aktivitami. 

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

 Městské kolo pěvecké soutěže lidových zpěváčků proběhlo dne 27. února 2017 

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

stupeň naší školy reprezentovali 3 žáci, kde v 1. kategorii se umístila žákyně na 

pěkném 3. místě. Druhý stupeň taktéž reprezentovali 3. žáci, kde ve IV. kategorii 

skončila žákyně 9. ročníku na pěkném 2. místě. 

 

 

 

Školní sportovní akce v roce 2016/2017 

 

I.st. ZŠ 

 

Ve školním roce 2016/2017 se konal 22. 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 florbalu, 

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:    3. místo    

Sportovní všestrannost: 2. místo  

Vybíjená:    4. místo 

Sálová kopaná:   2. místo 

Mc Donald cup – fotbal:  2. místo 

Atletický trojboj:   4. místo 

Štafetový běh:   2. místo 

 

V celkovém pořadí jsme se umístili na 3. místě. 

 



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

stupně naší školy  ve školním roce 2017/2018: Žákyně Julie Olšarová z 5.A a Lukáš Fukala 

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

v Českém Těšíně diplomy a medailemi.                                                                                   

 

II.st. ZŠ 

 

Tělesná výchova žáků na 2. stupni naší základní školy využívá kromě dvou tělocvičen 

také naše školní hřiště, stadion na ul. Frýdecká a zimní stadion. Žáci naší školy se každoročně 

zúčastní celé řady sportovních soutěží a počínají si velice úspěšně. 

 

Školní sportovní aktivity 

 

 Vánoční turnaj se stává tradicí na naší škole . Letos se konal 19.12.2016. Žáci 6.a 

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

 Ve dnech 13. – 17.2.2017 se konal tradičně ve SKI areálu Severka lyžařský výcvik, a 

to za účasti 40 žáků 1.i 2.stupně. Z 38 žáků byla vytvořena 4 lyžařská družstva pod 

vedením instruktorů a vychovatelů z řad učitelů naší školy. Součástí výcviku bylo  

nejen lyžování  ale i přednáška člena Horské služby a vycházka do okolí. Večerní 

program zajišťovala jednotlivá družstva. Na závěr se konala soutěž ve slalomu.  

 Dne 10.4.2017 byla pro žáky 2. stupně uspořádaná Velikonoční laťka. Soutěže ve 

skoku vysokém se zúčastnilo 68  žáků III. a IV. kategorie. 

 května 2017 se konal v rámci Dne dětí  sportovní den pro všechny žáky 2.stupně. 

Kromě atletických disciplín, tj. sprintu, vytrvalostního běhu, hodu kriketovým 

míčkem, vrhu koulí a skoku do dálky také hráli kopanou, ringo, přehazovanou a 

volejbal. Rozhodčími těchto soutěží byli učitelé a asistenti druhého stupně naší školy. 

Úspěšní sportovci atletických disciplín  byli odměněni věcnými cenami a diplomy.  

 

Výsledky soutěže: 

 

Mladší žákyně 

 1.místo 2.místo 3.místo 

Běh na 60 metrů Hracká Anna Podolová Pavlína Wytrzensová Ver. 

Hod krik. 

míčkem 

Wytrzensová 

vVer. 

Janotová Ver. Bárciová Bar. 

Běh na 600 

metrů 

Kenická  Karin Kopećová Nella Wojtylová Andrea 

Skok do dálky Kopećová Nella Kenická Karin Wytrzensová Ver. 

Štafeta 7.c 7.a 7.b 

 

Mladší žáci 

 1.místo 2.místo 3.místo 

Běh na 60 metrů Opiol Adam Kulig Daniel Rusnok Michal 

Hod krik. 

míčkem 

Kulig Daniel Rusnok Michal Pežga Mikuláš 

Běh na 1000 

metrů 

Bílek tomáš Kladníček Matěj Stolarík Radek 

Skok do dálky Opiol Adam Pežga Mikuláš Heczko Rost. 

Štafeta 7.a 7.b 6.a 

 

 

 

 

 



 

 

Starší žákyně 

 1.místo 2.místo 3.místo 

Běh na 60 metrů Houšková 

Terezie 

Martínková 

Barbora 

Smatanová Sára 

Vrh koulí Paszová Anežka Dulawová Barbora Kolondrová 

Barbora 

Běh na 800 

metrů 

Dulawová 

Barbora 

Smelíková Adéla Martínková 

Barbora 

Skok do dálky Houšková 

Terezie 

Líšková Daniela Paszová Anežka 

Štafeta 8.a 8.b 9.a 

 

Starší žáci 

 1.místo 2.místo 3.místo 

Běh na 60 metrů Stenchlý Radim Prokop Oliver Láznička Filip 

Vrh koulí Komár Vladimír Lukáč Jan Kotas Tomáš 

Běh na 1500 

metrů 

Láznička Filip Niemczyk Filip Palowski Vít 

Skok do dálky Stenchlý Radim Lukáč  Jan Pavelek Tomáš 

Štafeta 9.a 9.b 8.a 

 

Městské soutěže se konají v rámci Poháru starosty města. Stolní tenis, přespolní běh, 

plavání,šachy, florbal dívek i chlapců, basketbal chlapců, sálová kopaná, přehazovaná a 

volejbal dívek a na závěr atletika. Naši žáci absolvovali všechny tyto soutěže. 

 

21. ročník soutěže  -  Pohár starosty  města 

  

Přehled  nejlepších výsledků: 

Přespolní běh  mladší žáci    3.místo 

Plavání   dívky  III.,IV.kat.  2. místo 

 

Stolní tenis   starší dívky    1.místo 

mladší chlapci   3.místo 

starší chlapci   1.místo 

Šachy   mladší kategorie  3.místo 

 

přehazovaná   ml.dívky   3.místo 

Sálová kopaná      3.místo 

Florbal mladší   chlapci    1.místo 

Basketbal  starší chlapci   2.místo 

 

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. 

 

Atletika: 

Mladší žákyně 

60 m      3.místo   

600 m      1.místo,2.místo 

Skok do výšky    1.místo, 2.místo 

Skok do dálky     1.místo 

Hod krik.míčkem    1.místo, 3.místo 



Štafeta      1.místo 

Celkové umístění mladších žákyň   1. místo 

Starší žákyně   

Skok do výšky    2.místo 

Skok do dálky     3.místo 

Vrh koulí     2.místo 

Celkové umístění starších žákyň  3. Místo 

Mladší žáci 

60m      2x1.místo  

1000m      2.místo, 3.místo   

Skok do výšky    1.místo,2.místo 

Skok do dálky     1.místo 

Hod kriketovým míčkem   1.místo 

Štafeta      1.místo 

Celkové umístění mladších žáků   1. místo 

Starší žáci 

60m      3.místo 

Skok do výšky    1.místo 

Vrh koulí     2.místo 

Štafeta      2.místo 

 

Celkové umístění starších žáků   3. místo 

 

Ve Fotbalové  lize obsadili naši hráči 2.místo.  

 

15.6.2017 se nejlepší sportovci 1. a 2.stupně základních škol zúčastnili slavnostního 

vyhodnocení v MěKS na Střelniční ul.. Nejlepší sportovci a sportovní týmy  převzali diplomy, 

ceny a medaile od zástupců města a pracovníku DDM. 

Jako nejlepší sportovci  byli na 2.stupni Barbora Dulawová z 9.a třídy a Filip 

Niemczyk  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.  Děvčata IV. Kategorie obsadila 1. místo. 

 

Žákovské inciativy 

 

Bývá tradicí, že v posledním týdnu školního roku pořádají žáci 9. tříd turnaj ve 

fotbale.  Soutěž se koná 27.6.2017 na školním hřišti. V letošním roce se organizace soutěže 

ujal Filip Niemczyk z 9.b. a Filip Láznička z 9.a. 

 

 

 

 

Dopravní výchova 2016/2017 

 
V I. pololetí se v 1. a 5. ročnících konaly preventivní besedy pod vedením Městské 

policie Český Těšín. V 1. třídách proběhla beseda pod názvem Bezpečná cesta do školy. Děti 

si osvojily základní pravidla bezpečného pohybu po chodníku i po silnici a mohly si nacvičit 

rizikové situace v dopravě. V 5. třídách se uskutečnily tyto besedy: Bezpečné chování, 

Nebezpečí zábavné pyrotechniky a Kyberšikana. Na začátku září se žáci 9. tříd zúčastnili 3. 

ročníku akce Na vlastní kůži v parku A. Sikory v Českém Těšíně. Na 5 stanovištích si žáci 



mohli vyzkoušet např. automobilový trenažér, simulátor nárazu, alkobrýle, ochranné prvky 

policie aj. 

Na jaře ve spolupráci s městskou policií se ve škole zahájila výuka teorie dopravní výchovy, 

na kterou navázal 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 získali průkaz cyklisty. Letošní novinkou byla akce pro 

prvňáčky na dopravním hřišti, kde si mohli vyzkoušet jízdu na kole nebo na koloběžce 

s dodržováním silničních pravidel a pod vedením paní policistky. V tomto období také začala 

dopravní soutěž mladých cyklistů. Do školního kola se letos přihlásilo 25 soutěžících z 5. - 9. 

tříd a měla 2 části: test z pravidel silničního provozu a jízdy zručnosti na kole mezi 

překážkami. Do městského kola postoupili za I. kategorii (10-12let) Kniezková Kateřina, 

Bešenei Laura Eliška, Denk Daniel a Fryda Matyáš a za II. kategorii (13-15let) Mitrengová 

Eliška, Palovská Tereza, Janík Šimon a Jendrulek Pavel. Tito žáci nás úspěšně reprezentovali 

v městském kole, které bylo rozšířeno o jízdu na dopravním hřišti podle pravidel silničního 

provozu a zdravovědu. Naši žáci v I. kategorii obsadili 1. místo a postoupili do okresního 

kola. V II. kategorii získali 2. místo. Nejlepším cyklistou v I. kategorii se stala žákyně naší 

školy Bešenei Laura Eliška. V okresním kole, které proběhlo na dopravním hřišti 

v Bohumíně, naši žáci vybojovali 5. místo. 

 

 

 

Činnost školní družiny Komenského ve školním roce 2016/2017 

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům naší organizace – účastníkům 

zájmového vzdělávání přihlášeným zejména k pravidelné denní docházce je určena 

přednostně žákům 1. stupně. Kapacita školní družiny Komenského 1910, 737 01 Český Těšín 

v počtu 140 míst je v posledních letech pravidelně plně naplněna. 

Účastníci pravidelné denní docházky se zařazují do jednotlivých oddělení, kdy počty 

přítomných žáků se během dne mění v závislosti na jejich příchodech a odchodech, 

stanovených v dohodě se zákonnými zástupci žáků.  

1. oddělení Šikulky 

2. oddělení Lvíčata 

3. oddělení Smajlíci 

4. oddělení Klubáci 

5. oddělení Broučci 

6. oddělení pro účastníky domovské Masarykovy ZŠ a MŠ na odloučeném pracovišti 

Slovenská 1, 737 01 Český Těšín  

Školní družina poskytuje prostor pro odpočinkovou i relaxační činnost, rozvíjí bohatou 

zájmovou činnost. Výtvarné a ruční práce žáci pravidelně prezentovali na tematických 

výstavkách ve vestibulu ŠDK. V rámci projektu na podporu zájmového vzdělávání 

probíhají pravidelně akce jako: Den stromů, Podzimní tvoření, Vánoční  a Velikonoční 

projekt, turnaj ve stolních hrách – Superfarmář a další. Školní družina aktivně 

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

Přetrvává rovněž aktivní spolupráce s třídními učiteli a žáky 1. tříd. Pro pohybové a 

sportovní aktivity školní družina využívá školní hřiště a přilehlé zpevněné a travnaté 

plochy. Prioritou do budoucna je zajištění herních prvků pro účastníky zájmového 

vzdělávání v prostorách školního hřiště. 

 



Zotavovací a další akce konané ve šk. roce 2016/2017 
 

„Škola v přírodě Kunčice pod Ondřejníkem“ 3. 4. – 14. 4. 2017   

 

Ozdravný pobyt pro 50 žáků založený na kombinaci výchovně vzdělávací činnosti a 

dostatku přirozeného pohybu, her v přírodě, pozvolném otužování po zimě každodenním 

pobytem venku, posilování fyzické zdatnosti žáků formou hry. Během pobytu se žáci 

zotavovali ve zdravotně příznivém prostředí, získávali návyky důležité k podpoře zdraví, 

samostatnosti, vzájemné soudržnosti, dodržování společenských pravidel. Rozvíjeli znalosti a 

dovednosti z oblasti ekologie, pohybově - sportovních, výtvarných, hudebních i tanečních 

zájmů. Bylo posilováno povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat 

si, že způsobem, jakým se žáci i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňuje vlastní zdraví i životní 

prostředí, pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, spoluvytvářet 

pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)  Během pobytu ve škole v přírodě 

se žáci zúčastnili prohlídky Technického muzea Tatra Kopřivnice, ve kterém je na šedesát 

osobních a nákladních automobilů ze všech etap výroby. Expozici doplňují podvozky, 

motory, modely, designérské návrhy, trofeje ze sportovních klání, dobové fotografie a různé 

rarity. V druhé polovině pobytu se uskutečnil výšlap v nejvýznamnějším středisku Beskyd – 

Pustevny. Zde jsou typické dřevěné stavby postavené v lidovém slohu. Z Pusteven vede po 

hřebeni chodníček kolem sochy pohanského boha Radegasta až na vrchol Radhoště, kam jsme 

společně došli. 

 

Zájmová činnost ve školním roce 2016/2017 - kroužky 

 

 

Škola tradičně nabízí žákům školy bohatou příležitost pro mimoškolní činnost a 

zájmové vzdělávání žáků.  

 

Přehled kroužků a počet jejích účastníků ve školním roce 2016/2017 

 

Poř.č. Název kroužku 
Počet přihlášených 

dětí/žáků  max: 
Cílová skupina 

1 Aerobic 
10 

žáci 1. - 5.ročníku 

2 
Sportovně- pohybový 

kroužek 10 
žáci 1. - 4.ročníku 

4. Keramika 

15 

žáci 1. - 5.ročníku 

5. Keramika 

15 

žáci 1. - 5.ročníku 

6. Tvořivá dílna 

15 

žáci 1. stupně 

8. 

Matematik- Šikula 10  

žáci 4 - 5.ročníku 



10. 
Agroenviromentální 

(zemědělský) 
14 

žáci 3. - 5.ročníku 

12. Biofeedback individuálně děti i žáci ZŠ 

13. 
Příprava k přijímacím 

zkouškám z Čj 
29  

žáci 9.ročníku 

14. 
Příprava k přijímacím 

zkouškám z M 
 25 

žáci 9.ročníku 

 

Celkově lze konstatovat, že o činnost zájmových kroužků ve školním roce 2016/ 

2017 byl projeven nižší zájem ze strany žáků školy oproti předchozím rokům. Z důvodu 

nedostatečného zájmu o nabízené zájmové útvary byla zrušena činnost sportovně-

pohybového  a pěveckého kroužku určeného pro žáky 1. stupně, dále kroužku 

přírodovědného (Ekologie- zoologie) určeného žákům  2. stupně. 

 

 

Názvy zveřejněných článků ve sdělovacích prostředcích  

ve školním roce 2015/2016 a další mediální prezentace 
 

 

TĚŠÍNSKÉ LISTY: 

 

Těšínské listy č.6  ze dne 16.12.2016 

 

Vzpomínky prababičky: Jak jsem vítala císaře 

 

Žákyně Veronika Sarah Wapieniková 7.B Masarykovy základní školy a mateřské 

školy Český Těšín zaznamenala vzpomínky své prababičky, která žila v letech 1888 až 1980 

v části Českého Těšína – Horním Žukově. Práce vznikla v rámci akce „Píšeme paměti“ 

připravené Městskou knihovnou Český Těšín.  

 

 

Děti v solné komoře 

 

Děti z firemní mateřské školy a Mateřské školy Akátová při Masarykově základní 

škole a mateřské škole Český Těšín navštívily solnou jeskyni v Dětmarovicích. Po této 

návštěvě již naplánovali pro rok 2017 turnus deseti výprav za zdravím do pohádkového světa 

celého ze soli. 

Autor článku: Mgr. Andrea Štemberková 

 

 

TĚŠÍNSKÉ LISTY: 

 

Těšínské listy č.1  ze dne 17.2.2017 

 

Jak dvanáct měsíčků potěšilo prarodiče 

 

Žáci 3.B Masarykovy základní školy a mateřské školy Český Těšín navštívili Centrum 

sociálních služeb – domov pro seniory na Sokolovské ulici u příležitosti narozeninové oslavy 

klientům za účelem potěšit a obohatit kulturní živost místním seniorům. Žáci předvedli 



zdramatizovanou pohádku O dvanácti měsíčkách. Vystoupení bylo diváky oceněno velkým 

potleskem. 

Autor článku: Mgr. Taťána Čiaková 

 

 

TĚŠÍNSKÉ LISTY: 

 

Těšínské listy č.3  ze dne 1.6.2017 

 

Přírodní poklady na farmě 

 

V pátek 21.dubna proběhl na Masarykově základní škole a mateřské škole u 

příležitosti Dne Země a Mezinárodního roku udržitelného turismu pro rozvoj projektový den „ 

Přírodní poklady na farmě“. Cíle projektu bylo zatraktivnit agroturistiku a význam amalých 

farem mezi žáky. Projektová činnost zahrnovala přípravu a ochutnávku vlastních pokrmů, 

vytváření uměleckých prací s tématem farmy. Projektové dopoledne splnilo svůj účel a 

všichni si ho náležitě užili. 

Autor článku: Mgr. Simona Sojčáková 

 

Těšínské listy č. 2 ze dne 7.dubna 2017 

 

Prvňáčci z Masarykovy ZŠ a MŠ se stali čtenáři 

 

V měsíci únoru 2017 proběhlo v městské knihovně na Havlíčkově ulici slavnostní 

pasování prvňáčků na čtenáře. Celá akce se nesla v duchu hvězdné výpravy inspirované 

knihou Malý princ. Kromě spoustu krásných zážitků si děti domů odnesly své vlastní 

čtenářské průkazy. Gratulujeme. 

Autor článku: Mgr. Karína Stavarská  

 

 

Nejlepší kantoři získali ocenění a odměnu 

 

U příležitosti Mezinárodního dne učitelů  převzali nejlepší českotěšínští učitelé od 

vedení města ocenění. Blahopřejeme paní učitelce Masarykovy základní školy a mateřské 

školy Český Těšín Mgr. Emílií Kluzové.  

 

 

Články, které byly zaslány k uveřejnění v Těšínských listech, ale do tisku se 

nedostaly. 

 
Vyřazení žáků 9.ročníků Masarykovy základní školy a mateřské školy Český Těšín 

 

Dne 27. června 2017 proběhlo v jednacím sále Masarykovy základní školy a mateřské 

školy Český Těšín slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníků. Příjemné odpoledne  bylo 

zahájeno pěveckým vystoupením žáků 9.B – Lucie Gombošové, Natálie Truhlářové a Patrika 

Hotaře, které doprovázel na kytaru třídní učitel Lukáš Zielina. Po úvodním slovu ředitele 

školy každá třída předvedla připravenou prezentaci s fotografiemi a videi, na kterých byly 

zachyceny vážné i vtipné momenty z historie třídy od nejútlejších školních let. Nejedna 

slzička ukápla při vzpomínce na to krásné, co společně žáci prožili, a s vědomím, že končí 

jedna etapa jejich života. Aby na naši školu jen tak nezapomněli, obdrželi žáci upomínkový 

hrníček s logem školy. Na závěr žáci poděkovali vedení školy a třídním učitelům a odebrali se 

ke stolům, kde pro ně bylo připraveno drobné pohoštění. Mnozí žáci jak mezi sebou, tak s 

přítomnými pedagogy neformálně diskutovali ještě dlouho po ukončení oficiální části 



slavnosti.  Žáci se loučili se školou v dobré, byť evidentně již nostalgické náladě, proto jim 

popřejme mnoho elánu, odvahy a budoucích úspěchů v dalším studiu na středních školách.  

Autor článku: Mgr. Michal Sojčák 

Envofilm 2016 

Dne 20. října se vybraní žáci 6.B Masarykovy základní školy a mateřské školy 

v Českém Těšíně zúčastnili slavnostního vyhodnocení přehlídky soutěžních filmů s 

environmentální tematikou nazvanou ENVOFILM 2016. V kategorii základních škol 

soutěžilo v rámci Moravskoslezského kraje celkem 14 snímků, z toho 4 z nich natočili žáci 

naší loňské 5.B pod vedením Mgr. Lenky Syrové. Pro žáky naší školy se stala účast na této 

prestižní akci velkou motivací do další tvorby. 

Autor článku: Mgr. Lenka Syrová     

Děti z Mateřské školy Frýdecká vykouzlily úsměv na tváři nejen seniorům  

      

Měsíc červen byl v mateřské škole na ulici Frýdecká Masarykovy základní školy a 

mateřské školy Český Těšín obdobím, kdy děti vykouzlily na tváři úsměv nejen svým 

rodičům, ale i seniorům domova důchodců "Pohoda" či klientům denního stacionáře 

"Eden". Svým vystoupením přispěly rovněž  k obohacení ekologického sympozia MESS 

pořádaného Albrechtovou střední školou v Českém Těšíně. Za seniory dorazily děti 

mateřské školy již v dopoledních hodinách. Svým krásným a veselým vystoupením potěšily 

srdce seniorům, o čemž svědčily jejich rozzářené oči. Děti tak měly možnost uvědomit si i 

pocítit, jak je důležité a příjemné udělat radost druhým. Vzájemná radost a vlídnost trvala po 

celou dobu naši návštěvy a byla završena dárečky, které děti dostaly od obyvatel domova za 

odměnu. Ale jak už bylo řečeno, nejenom se seniory spolupracují děti i pedagogové naší 

mateřské školy. Na návštěvu do mateřské školy k nám jsme pozvali klienty denního 

stacionáře "Eden". Se stacionářem Eden spolupracujeme již dlouhodobě a děti i klienti Edenu 

každé vystoupení velice prožívají. Vzájemné návštěvy se pro nás již staly tradicí. 

Zaměstnanci „Edenu“ organizují za naše vystoupení dětem různé soutěživé hry, promítají 

pohádky spojené s hádankami a sladkými odměnami, nebo nás třeba pozvou na vánoční a jiné 

koncerty. Za nás, paní učitelky mohu říci, že pokaždé spojíme dvě velké, a přitom tak 

jednoduché radosti: radost z toho, že můžeme dělat radost druhým. Věříme, že pomáháme 

jiným alespoň částečně načerpat energii a vstřebávat nové zážitky. 

 

Autor článku: Bocková Iveta 
 

Náš betlém 

Slavnostní předvánoční atmosféru v Českém Těšíně provázely koledy, kulturní akce, 

vánoční trhy a také společné setkávání u velkého vánočního stromu na náměstí. Nedílnou 

součástí každého adventního času a výzdoby je také betlém, typické postavy Josefa s Marií a 

děťátka. Jistě všichni známe krásné, vyřezávané a složité betlémy. Pro výrobu postav z 

našeho betléma byla však zvolena jednodušší slaměná technika, protože se na práci podíleli 

žáci ze speciálních tříd Masarykovy ZŠ a MŠ Český Těšín ve Svibici, na ul. Slovenská. I 

když žáci často musí vynaložit hodně úsilí a námahy, pracují rádi a těší se z každého 

dosaženého úspěchu. Betlém na náměstí Českého Těšína, reprezentující jejich práci, určitě 

nebyl jejich prvním vydařeným dílkem. Svou práci prezentují na výtvarných soutěžích, 

výstavách nebo na webových stránkách školy. Zavzpomínejte, jaké to bylo, jak se jim to 

podařilo a v duchu je pochvalte, protože si to zaslouží. 

Přejeme všem občanům našeho města krásný nový rok. 

Žáci a zaměstnanci školy 

 



NAPSALI O NÁS: 

 

 

Dnes – Mladá fronta dnes   ze dne 18.1.2017 moravskoslezský – Deník 

 
Článek: Na asistenty školy dostanou peníze, přibude ale papírování 

 

V rozhovoru s redaktorkou hovořili mimo jiné i ředitel Masarykovy základní školy a 

mateřské školy Český Těšín Mgr. Michal Nešporek. Zmínil se o stávajícím počtu asistentů 

v organizaci o kladech i záporech inkluzivní práce. Výhodou naší organizace je, že již máme 

několikaroční zkušenosti, jelikož v naší organizaci více než deset let učíme společně děti 

zdravé a i s lehkým mentálním postižením. 

 

Těšínské listy  č.2 ze dne7.dubna 2017 

 

 

Krasobruslař Roman Musil skončil v Třinci druhý  

 

Žák 7.B třídy Masarykovy základní školy a mateřské školy Český Těšín skončil ve 

Velké ceně třince, kde startovali krasobruslaři z celé republiky krásné druhé místo. 

Gratulujeme. 

 

 

Viktor Wardas se stal nejlepším obráncem 

 

Žák 4.A třídy Masarykovy základní školy a mateřské školy Český Těšín byl vyhlášen 

nejlepším obráncem prestižního mezinárodního turnaje mladých hokejistů ve Frýdku Místku, 

který se uskutečnil v březnu 2017. Gratulujeme.  

 

 

TĚŠÍNSKÉ MINUTY – regionální televizní vysílání 

 

 

Těšínské minuty ze dne 6.9.2016: 

 

První školní den na Masarykově základní škole a mateřské škole Český Těšín. 

Členové redakce – moderátoři  strávili první hodiny nového školního roku se školačkou 

1.třídy – Magdalénkou Volkovou a jejími rodiči. V krátkém rozhovoru s Magdalénkou 

zjišťovali prvotní pocity a společně absolvovali první cestu do školy. Slavnostního zahájení 

nového školního roku se zúčastnila místostarostka Mgr. Gabriela Hřebačková, která dětem 

mimo jiné popřála hodně úspěchů a radosti ve školních lavicích. 

 

 

 

Těšínské minuty ze dne 20.9.2016: 

 

Předávání finančního daru ve výši 10 000,-Kč jako podpora do sociální oblasti. Byly 

vybrány 3 organizace, které pracují v sociální oblasti. Naše organizace Masarykova základní 

škola a mateřská škola Český Těšín získala výtěžek jako podpora zdravotně postiženým 

dětem. Velmi si toho vážíme 

 

 

 

 

 



 

Těšínské minuty ze dne 31.8.2017: 

 

Informace o prázdninových opravách školských zařízení. Na základě investic získaných 

z operačního programu životního prostředí byly na Masarykově základní škole a mateřské 

škole Český Těšín sanační práce – izolace, odvodnění části budovy z ulice Tyršova. Zároveň 

tak mohly být rekonstruovány šatny žáků. Souběžně byla provedena statika a zátěžové 

zkoušky jednotlivých stropů. Bližší informace sdělil ředitel školy Mgr. Michal Nešporek, 

který zároveň informoval rodičovskou i žákovskou veřejnost, že rozsáhlé opravy během 

prázdnin nemají vliv na termín zahájení školního roku a tak žáci nastoupí do školy v řádném 

termínu 4.9.2017.    
 

 

9)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

Předmět kontroly 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících 

prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb 

podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období 

2016/2017 ke dni kontroly. Kontrolní činnost byla vykonána v termínu 21.1. – 24.1.2017. 

Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána v základní škole, mateřské škole, školní družině a školní jídelně 

s názvem Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín (dále „škola“). 

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

školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období  

Ředitel školy vydal školní vzdělávací programy pro základní vzdělávání, pro předškolní 

vzdělávání a pro školní družinu. Školní vzdělávací programy upravil a doplnil v souladu 

s platnou legislativou k 1. září 2016.  

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.  

2. Kontrolováno vydání, obsah a zveřejnění školních a vnitřních řádů podle § 30 odst. 1 

až 3 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období 

Ředitel školy vydal školní řády pro mateřské a základní školy a vnitřní řády pro školní 

družiny. Řády obsahovaly všechny náležitosti stanovené školským zákonem. Zveřejnil je 

na přístupném místě ve školách a školských zařízeních, prokazatelným způsobem s nimi 

seznámil zaměstnance a žáky. Informoval o jejich vydání a obsahu zákonné zástupce žáků 

a dětí. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

 

 

 

 

 



 

3. Kontrolováno stanovení a dodržování finančních normativů podle § 1 odst. 2 

ve smyslu přílohy č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění 

účinném v kontrolovaném období, a zda je úplata za školní stravování v souladu 

s § 5 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období 

Na školní rok 2016/2017 škola stanovila pro děti a žáky finanční normativy v rozpětí 

finančních limitů. Děti a žáci byli zařazeni do věkových skupin podle věku, kterého 

dosáhnou ve školním roce 2016/2017. Úplata za školní stravování byla určena výší 

finančního normativu dle jednotlivých věkových skupin. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

4. Kontrolováno vedení evidence úrazů dětí a žáků včetně vyhotovení, hlášení a zasílání 

záznamů o úrazu stanoveným orgánům a institucím a jejich aktualizací podle § 29 

odst. 3 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období 

Škola vede knihy úrazů dětí a žáků, které obsahují požadované údaje, vyhotovuje záznamy 

o úrazu a zasílá je v požadovaném termínu stanoveným orgánům a institucím. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

 

Závěry kontrolní činnosti 

Hodnocení vývoje 

Na základě konkurzního řízení došlo v roce 2016 ke změně ve vedení školy. 

Škola se zapojila do projektové činnosti a programů, které umožnují zkvalitnění vzdělávání 

žáků a dětí. 

Silné stránky 

Škola se cíleně a dlouhodobě zaměřuje na individuální i skupinovou integraci žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

V mateřské škole je zřízena jedna třída pro děti zaměstnanců škol a školských zařízení 

a zaměstnanců zřizovatele s prodlouženým provozem. 

Ve školní družině je jedno oddělení pro žáky se zdravotním znevýhodněním a postižením. 

Slabé stránky 

Příležitosti k cílenému vedení dětí a žáků k sebehodnocení a k vzájemnému hodnocení 

nejsou plně využívány.  

Záznamy o vývoji, vzdělávacím pokroku dětí a procesu učení nedostatečně zachycují vývoj 

jednotlivých dětí. 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

Podporovat ve větší míře sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků a dětí. 

Zařazovat v mateřských školách ve větší míře pestřejší metody a formy práce s dětmi hlavně 

v oblasti objevování a experimentování. 

 

 

 

 

 



10)  Základní údaje o hospodaření školy 

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za období 1.1. – 31.12.2016 je 

přiložena k výroční zprávě o činnosti školy jako příloha č. 1., Přílohou č. 2 je výroční zpráva 

o poskytovaní informací za rok 2016. 

 

 

 

11)  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Projekt „Celé Česko čte dětem“ 

 

 

Naše škola podporuje myšlenku a podstatu 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 několika celostátních akcí a to do "Noci 

s Andersenem", "Týdne čtení dětem" a projektu "Babička a dědeček do školky". 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 

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.  

 

 

Projekt Integrace na druhou 

 

 

Ve školním roce 2016/2017 jsme dále alespoň částečně realizovali aktivity projektu 

Integrace na druhou. Sborníky byly vhodným námětem a metodickou pomůckou pro výuku 

žáků jak běžných třidách, tak ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídách 

zřízených dle § 16 školského zákona či v hodinách reedukace. 

Speciální pedagogové působící ve třídách zřízených dle § 16 školského zákona i nadále velmi 

bohatě využívali techniky arteterapie i muzikoterapie, které se staly již nedílnou součástí 

výuky zejména v hodinách výtvarné u hudební výchovy.  Zavádění psychoterapeutických 

technik do školské  praxe jako např. Mapa třídy, Mapa skupiny, Osobní erb, Společný dům a 

mnoha dalších přispívalo k posílení pozitivní atmosféry ve škole, skupinové identity, pocitu 

sounáležitosti a skupinové soudržnosti. 

Vzhledem k tomu, že v naší organizaci došlo ke změně v personálním obsazení pozice 

školního speciálního pedagoga, byla metoda FIE využívána pouze výjimečně. Nejčastěji byly 



v hodinách reedukace výjimečně využívány díly FIE:  Uspořádání bodů a Prostorová 

orientace. 

Společné dílny s rodiči žáků nebyly ve školním roce 2016/2017 realizovány. Ukázka 

práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byla řešena individuálně v rámci 

činnosti školního speciálního pedagoga, školního psychologa či pracovníků školního 

poradenského centra. Cílem všech individuálních aktivit a realizovaných činností nabytých 

v rámci realizace projektu Integrace na druhou bylo podpořit motivaci k další práci s dětmi se 

speciálními vzdělávacími potřebami, akceptovat přiměřenou náročnost, podpořit žáky 

odstraňování či minimalizaci jejich dílčích obtíží či neúspěchu. 

Pětilístek, Kostka, volné psaní a další metody programu  Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení přešly do běžné praxe ve výuce žáků ve všech třídách rovněž díky tomu, že výcvikem 

tohoto programu prošlo více učitelů naší školy.  A v tomto spatřujeme největší přínos 

realizace projektu Integrace na druhou:  vzájemné sdílení a předávání nově nabytých 

zkušeností  mezi sebou, zavádění nových metod do praxe v běžné výuce všech žáků školy 

s cílem dále zdokonalovat a zkvalitňovat pedagogickou práci. 

  

Projekt EU peníze školám 

 

Vytvořené digitální učební materiály slov rámci projkektu EU peníze školám dále slouží 

na prvním stupni pro výuku českého jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy, matematiky a 

informatiky, na druhém stupni pro výuku dějepisu, českého jazyka a fyziky. Díky 

vypracovaným digitálním vzdělávacím materiálům a jejich zavedení do výuky dochází k 

 rozšíření znalostí, ale také kompetencí IT žáků i pedagogických pracovníků, ke zlepšení 

názornosti výuky díky interaktivním metodám, rozšíření kreativity žáků s využitím prvků 

moderních technologií a k vytvoření pomůcek pro další pedagogické pracovníky v rámci 

vybraných předmětů.  

 

 

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

učení 

 

 
Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín  se ve školním roce 2016/2017 

nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

 

13)  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 
 

 

Projekty na podporu zájmového vzdělávání 

 

 

Finanční prostředky, které jsou poskytované zřizovatelem z rozpočtu města Český 

Těšín, pomáhají poskytovat dětem MŠ, žákům základního vzdělávání i účastníků zájmového 

vzdělávání ve školní družině žákům  naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením 

zejména na kulturní, společenskou  i sportovní oblast. Prostředky jsou přidělované na daný 

kalendářní rok a jsou přerozdělovány na jednotlivé útvary organizace. 

 

 

 

 

 

 



Přehled realizovaných projektů za školní rok 2016/2017 

 

 

 

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 

  

 

Na škole působí odborová organizace, kdy její členové se pravidelně setkávají na 

členských schůzích minimálně jednou ročně. Ve školním roce 2016/17 proběhla volební 

schůze ZO ČMOS, kdy byl zvolen výbor o počtu 7 členů. I nově zvolený výbor ZO ČMOS 

PŠ se pravidelně setkává s vedením školy a projednává veškeré záležitosti týkající se 

pracovně právních vztahů a další záležitosti vyplývající ze zákoníku práce a kolektivní 

smlouvy. 

  Ve školním  roce 2016/2017 se jednalo  zejména o zásadách čerpání prostředků 

z fondu FKSP a změnách ke kterým v této oblasti došlo,  dále o rozpočtu školy - odměňování 

cílová skupina název projektu 

Děti i žáci ZŠ Mikuláš pro všechny 

 Noc s Andersenem 

Žáci ZŠ  Lyžařský závod na Severce 

 Přírodní poklady na farmě 

 Výšlap na Pustevny 

 Loučení s absolventy 

Účastníci ŠD Podzimní tvoření 

 Rozloučení se školní družinou 

 Vánoční projekt 

 Jarní projekt 

děti i žáci ZŠ Mikuláš pro všechny 

děti a žáci ZŠ Stanislavice Drakiáda 

 Putování se světýlky 

 Pasování předškoláků 

Děti MŠ Akátová Den rodiny 

Děti MŠ Frýdecká Den stromů 

Děti MŠ Komenského Den rodiny 



pracovníků, ale i o vývoji zaměstnanosti v organizaci v následujících letech, byla řešena 

složitá situace v oblasti financování asistentů pedagoga. Dále došlo k některým dílčím 

úpravám kolektivní smlouvy tak, aby odpovídala současné legislativě. 

Spolupráce odborové organizace se zaměstnavatelem je dlouhodobě  korektní, 

konstruktivní a především směřující k vytvoření optimálních podmínek pro všechny 

zaměstnance školy. 

 

 

 

Sdružení rodičů a přátel školy z.s. při 

Masarykově základní škole a mateřské škole Český Těšín  

 

SRPŠ z.s. při základní škole pracovalo od roku 1992. Ve školním roce 2016/2017 

pravděpodobně ukončilo svou činnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

 


