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1) Základní  údaje o škole 

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

školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě 

 

 

Název školy 

 
Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín  

 

Sídlo školy 

 
Komenského 607/3, 73701 Český Těšín 

 

Zřizovatel školy 

 
Město Český Těšín 

 

Právní forma organizace 

 
příspěvková organizace 

 

Ředitel školy      

                                   
Mgr. Michal Nešporek 

 

Zástupci ředitele školy 

 
Mgr. Danuše Krainová, statutární zástupce ředitele  

Mgr. Taťána Pindejová, 1. zástupce ředitele 

Mgr. Mateuzs Zwyrtek, 2. zástupce ředitele od 1.8.2021  

 

Adresa pro dálkový přístup 

 
www.masarykovazsms.cz 

info@masarykovazsms.cz 

 

Školská rada    

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

Předseda školské rady na období 2020 – 2023: p. Otmar Humplík 

 

Žákovská samospráva 

 
Zřízena dne 17.12.2004, ve školním roce 2020/2021 v počtu 16 členů.   

Předsedkyně: žákyně 9. ročníku M. K.  
Zapisovatelka žákovské samosprávy: žákyně 6. roč. Z. S.  

Členka samosprávy pro komunikaci se školním časopisem: žákyně 9. roč M. K. 
 

 

http://www.masarykovazsms.cz/


 

 

 

Odborová organizace 
Zřízena dne 7.10.2008  

Předseda: Mgr. Iveta Franková od 7.10.2008 

 

 

 

Školní časopis 
 

Zřízen ve školním roce 2004/2005 

Název: Komín (Komenského informační noviny) 

Koordinátoři: Mgr. Anna Káňová, Bc. Iveta Cyprichová 

 

Ve šk. roce 2020/2021 nebylo vydané žádné číslo z důvodů dlouhodobého uzavření škol. 

 

 

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 1910/9, 73701 Český Těšín 

Albrechtická 84, 73562 Český Těšín-Stanislavice 

Slovenská 1911/1, 73701 Český Těšín-Svibice 

Mateřské školy 

Akátová 1361/17, 73701 Český Těšín 

Vělopolská 21, 73701 Český Těšín-Horní Žukov 

Albrechtická 84, 73562 Český Těšín-Stanislavice 

Komenského 610/7, 73701 Český Těšín 

Frýdecká 691/34, 73701 Český Těšín od 1.1.2013 



 

Počty dětí, žáků 

 
Počty vykazovaných dětí k 30.9. 2020 za jednotlivá pracoviště (MŠ) mateřské školy: 

 
(MŠF) mateřská škola Frýdecká 691/34, Český Těšín – 18 dětí 

(MŠA) mateřská škola Akátová 1361/17, Český Těšín –  35 dětí 

(MŠS) mateřská škola Albrechtická 84, Český Těšín-Stanislavice – 16 dětí  

(MŠK) mateřská škola Komenského 610/7, Český Těšín –20 dětí 

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

 

Celkem vykazováno 109 dětí MŠ. 

 
Počty  vykazovaných žáků k 30.9.2020 za jednotlivá pracoviště (ZŠ) základní  školy 

 

(ZŠS) základní škola  Albrechtická 84,  Český Těšín-Stanislavice – 10 žáků 

(ZŠK) základní škola  Komenského 607,  Český Těšín – 537 žáků 

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

 

Celkem  vykazováno  558 žáků ZŠ 

 

Počty vykazovaných účastníku zájmového vzdělávání  k 31.10.2020 za jednotlivá 

pracoviště (ŠD) školní družiny 

 

(ŠDS) školní družina  Albrechtická 84, Český Těšín-Stanislavice –9 účastníků 

(ŠDK) školní družina  Komenského 1910, Český Těšín – zapsáno 150 účastníků 

(ŠDSL) školní družina Slovenská 1, Český Těšín-Svibice: 

pro žáky se zdravotním postižením - zapsáno 10  účastníků,  

 

Celkem  vykazováno 169 účastníků ŠD 

 

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 

 

 

 

 

 

 



 

1) Charakteristika školy 

 
Domovská škola se nachází v blízkosti vlakového nádraží a autobusového stanoviště         

v Českém Těšíně a zároveň nedaleko centra města, 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 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 s těžkým 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 mateřská škola 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, 737 01 

Český Těšín.  

 

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

pro šk. rok 2020/2021 

 
1.   79-01-C/01 

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

2. 79-01-B/01 

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

 

 

3) Rámcový  popis personálního zabezpečení činnosti školy k 31.8.2021: 

přepočtený počet 
 

Celkem zaměstnanců:                                                                   101,4735 

 

Celkem ped. pracovníků  včetně asistentů pedagoga:                  76,2335 

z toho ped. pracovníků MŠ:                                                          12,1436  

z toho  ped. pracovníků ŠD:                                                          8,9025 

ostatní zaměstnanci:                                                                       25,24 

 

 

 

 

 

 



 

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

následném přijetí do školy 

 
Ve školním roce 2020/2021 ukončilo základní vzdělávání na naší škole 80  žáků. Z toho bylo 

72 žáků vycházejících z devátých tříd a 8 žáků z pátých tříd. Všichni žáci byli umístěni na 

vybrané střední školy. 

 

Obory: 

M obory –   úplné střední odborné vzdělání s maturitou  

K obory –  gymnaziální vzdělávání  – úplné stření všeobecné vzdělání  

L obory –  úplné střední odborné vzdělání s maturitou i s vyučením 

H obory –   střední odborné vzdělání s výučním listem, 3 leté 

P obory – nižší střední odborné vzdělání s výučním listem, 2-3leté 

Bez přihlášky na SŠ 

 
 

  

Celkem vych. 

žáků 

9.roč. 8.roč. 7.roč.- 5.roč. 

80 72 0 0 8 

 

Obory M K4 K8 H L E Bez 

přihl. 

Počet 

žáků 

41 10 8 17 2 2 0 

 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce – zapisovaní žáci k 31.5.2021,  

žáci, kteří nastoupili do 1. ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2020/2021 

 

 
 

 

 

Počet zapisovaných  

dětí  k 31.5.2021, 

poprvé u zápisu 

Počet žáků s žádostí o 

odklad  školní 

docházky 

Počet žáků, kteří 

nastoupili  

k základnímu 

vzdělávání ve šk.roce 

2021/2022    

Základní škola 

Komenského 607 

737 01 Český Těšín 

 

48 

 

10 

 

53 

Základní škola 

Albrechtická 84 

735 62 Český Těšín- 

Stanislavice 

 

2 

 

0 

 

2 

Základní škola 

Slovenská 1 

Český Těšín 

 

 

2 

 

0 

 

2 

 

Celkem 

 

52 

 

10 

 

57 

 



 

5)  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání za školní 

rok 2020/2021 
 

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 2020/2021 
 

Základní školy: 

ŠVP ZV – č.j.: Ř 61/2018, ze dne 14.5.2018 

ŠVP – pro obor základní škola speciální – č.j.: Ř 1817/2010, ze dne 28.7.2010 

          

      

Školní družiny: 

 

 Školní družiny: Školní vzdělávací program školní družiny, č.,j.: SZŘ130/2016, ze dne 

1.9.2016 

 

Mateřské školy: 

 

 Školní vzdělávací program „Barevná řeka poznání“, č.j.: Ř 130a/2017, ze dne 

1.9.2017  

 

 
Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených  

dle ŠVP ZV – č.j.: Ř 61/2018 ve školním roce 2020/2021 

 
Výsledky vzdělávání nebyly z důvodu koronavirové krize v ověřovacích testech, které 

vytvářejí a vyhodnocují pedagogové 1. a 2. stupně ZŠ pro žáky  5. a  9.  ročníku z jazyka 

českého, anglického a matematiky  s  využitím standardů pro základní vzdělávání, získány. 

Rovněž se neuskutečnilo plánované dobrovolné zjišťování výsledků žáků 5. a 7. ročníků ve 

vzdělávacích předmětech český jazyk a matematika prostřednictvím ČŠI v systému InspIS, 

které se přesunulo do podzimní části šk. roku 2021/2022. Při postupném otevírání škol jsme 

se především zaměřili na přípravu žáků 9. ročníků pro přijímací řízení na SŠ a u žáků 1. st. ZŠ 

na opakování a procvičování učiva probíraného formou distančního vzdělávání (dále jen DV). 

V červnu 2021 proběhla evaluace DV dotazníkovým šetřením mezi rodiči, žáky a učiteli. 

Z dotazníků vyplynulo, že cca 75% respondentů je s nastavenou DV spokojeno, přesto dojde 

v dalším šk. roce v DV k navýšení počtu synchronně vedených vyučovacích hodin, a to 

v předmětech Vz, Vo, Inf na II. st. ZŠ a na prvním stupni ZŠ v 1., 2. roč. na 10 VH/týdně, 3., 

4. roč. 12 VH/týdně a 5. ročníku na 13 VH/týdně. 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Závěrečná zpráva o plnění MPP v rámci školní preventivní strategie 

školní rok 2020/2021 

 
 

Část 1: Škola a její preventivní program 

1) Má vaše škola písemně vytvořený vlastní preventivní program školy? 
Ano 

2) Na základě čeho je preventivní program školy vypracováván? 
- Profesního citu (intuice) 

- Analýzy aktuální situace školy 

- Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce 

- Šetření/mapování klima školy realizovaného v uplynulém školním roce 

3) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické 

rizikové faktory vaší školy? 
Ne 

4) Stanovuje preventivní program školy cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, 

dosažitelné, realistické a časově ohraničené? 
Částečně 

5) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole: 
- Výchovný poradce 

- Školní psycholog 

- Školní speciální pedagog 

- Asistent pedagoga 

6) Kolik vyučovacích hodin je za měsíc věnováno třídnickým hodinám v jedné třídě 

(průměrně za celou školu)? 
0 

7) Jaká témata převažují při třídnických hodinách na vaší škole? 
- Řešení provozních záležitostí (kontrola omluvenek, sdělování informací ze strany školy) 

- Práce se vztahy ve třídě (otevřená diskuse o vztazích, řešení problémů mezi žáky) 

- Práce s pravidly a řešení problémů třídy (otevírání témat důležitých pro třídu, vyjasňování 

pravidel chování, péče o individuální spokojenost žáků) 

8) Uveďte počet tříd a žáků vaší školy v jednotlivých ročnících: 

 

 
Počet tříd Počet žáků 

MŠ – děti předškolního věku 6 112 

1. ročník ZŠ 2 40 

2. ročník ZŠ 2 49 

3. ročník ZŠ 2 54 

4. ročník ZŠ 4 63 

5. ročník ZŠ 3 74 

6. ročník ZŠ / prima 4 78 

7. ročník ZŠ / sekunda 2 48 

8. ročník ZŠ / tercie 3 76 

9. ročník ZŠ / kvarta 3 68 

Suma řádků 31 662 



Část 2: Školní metodik prevence 

1) Jméno a příjmení školního metodika prevence: 
Iveta Cyprichová  

2) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence? 
16 

3) Zastáváte Vy osobně na vaší škole, mimo školního metodika prevence, také nějaké 

další funkce? 
- Ne 

4) Máte ukončené akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní 

metodiky prevence podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.? 
Ano 

5) Poskytuje Vám škola za výkon funkce školního metodika prevence nějaké finanční 

ohodnocení? 
Ano, formou příplatku podle Zákoníku práce ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně 

6) Absolvoval/a jste v posledních třech letech nějaké akreditované vzdělávací kurzy, 

semináře, konference či výcviky k tématu primární prevence rizikového chování (kromě 

specializačního studia)? 
Ne 

7) Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi? 
Ne a nemám o ni zájem 

8) Věnujete se v roli školního metodika prevence následujícím činnostem? Pokud ano, zkuste odhadnout, 

kolik hodin práce průměrně za kalendářní měsíc Vám dané činnosti zaberou. 

 

 
Počet 

hodin 

Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace 2 

Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé práci se žáky při 

preventivních aktivitách) 
2 

Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. 1 

Individuální práce s žáky (včetně práce s malými skupinami žáků) s potenciálem k rozvoji rizikového 

chování 
2 

Zajišťování spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, policií, orgány sociálně-právní 

ochrany dětí, nestátními organizacemi působícími v oblasti prevence atd. 
2 

Vedení písemných záznamů všeho druhu 2 

Komunikace se zákonnými zástupci (rodiči) 1 

Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem metodického vedení ze 

strany pedagogicko-psychologické poradny 
1 

Vzdělávání a rozvoj v oblasti primární prevence rizikového chování 2 

Suma řádků 15 

 

Část 3: Výskyt rizikového chování 
1) Do následující tabulky uveďte ke každému jevu počet žáků/studentů vaší školy, u nichž se daný 

problém v průběhu jednoho školního roku objevil či objevuje. 

 

 
MŠ – 

děti... 

1. 

ročník 

ZŠ 

2. 

ročník 

ZŠ 

3. 

ročník 

ZŠ 

4. 

ročník 

ZŠ 

5. 

ročník 

ZŠ 

6. r. 

ZŠ / 

prima 

7. r. ZŠ / 

sekunda 

8. r. 

ZŠ / 

tercie 

9. r. 

ZŠ / 

kvarta 

Suma 

sloupců 

Špatné vztahy mezi žáky 

(počet případů, nikoliv 

počet žáků) 

0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 

Vyloučení určitých 

jedinců z kolektivu, 

ostrakizace 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
MŠ – 

děti... 

1. 

ročník 

ZŠ 

2. 

ročník 

ZŠ 

3. 

ročník 

ZŠ 

4. 

ročník 

ZŠ 

5. 

ročník 

ZŠ 

6. r. 

ZŠ / 

prima 

7. r. ZŠ / 

sekunda 

8. r. 

ZŠ / 

tercie 

9. r. 

ZŠ / 

kvarta 

Suma 

sloupců 

(počet případů, nikoliv 

počet žáků) 

Případy opakovaného 

záměrného psychického i 

fyzického ubližování 

(počet případů, nikoliv 

počet žáků) 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Případy využití 

elektronických 

prostředků (např. mobilní 

telefon, sociální sítě) k 

opakovanému 

záměrnému psychickému 

ubližování 

(počet případů, nikoliv 

počet žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projevy rasismu a 

xenofobie 

(počet případů, nikoliv 

počet žáků)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Slovní či fyzické útoky 

na pracovníky školy 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Záškoláctví 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4 

Podezření na skryté 

záškoláctví (záškoláctví s 

vědomím rodičů) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rizikové chování ve 

sportu, rizikové 

pohybové aktivity, 

extrémní sporty atd. 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rizikové chování v 

dopravě 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rizikové sexuální 

chování a nevhodné 

projevy sexuality 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poruchy příjmu potravy 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sebepoškozování a 

autoagrese 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kriminální chování - 

přestupky, provinění, 

trestné činy 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zanedbávání, zneužívání 

či týrání dítěte 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* tabáku 

(výskyt u počtu žáků) 

*Pod termín „užívání“ 

zahrnujeme užití 

opakované i jednorázové, 

experimentování s látkou 

atd. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
MŠ – 

děti... 

1. 

ročník 

ZŠ 

2. 

ročník 

ZŠ 

3. 

ročník 

ZŠ 

4. 

ročník 

ZŠ 

5. 

ročník 

ZŠ 

6. r. 

ZŠ / 

prima 

7. r. ZŠ / 

sekunda 

8. r. 

ZŠ / 

tercie 

9. r. 

ZŠ / 

kvarta 

Suma 

sloupců 

Užívání* alkoholu 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 

Užívání* konopných 

látek (např. marihuana, 

hašiš) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* dalších 

návykových látek (např. 

extáze, pervitin atd.) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Závislostní chování pro 

nelátkové závislosti 

(hazard, počítačové hry 

apod.) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma řádků 0 0 1 5 1 2 0 6 0 16 16 

 

Část 4: Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy 

1) Do jaké míry se Vám podařilo naplnit cíle stanovené v preventivním programu školy? 
4 - stanovené cíle se spíše nepodařilo naplnit 

2) Co se Vám během školního roku v souvislosti s prevencí rizikového chování obzvláště 

podařilo a díky čemu? 
Vzhledem k distanční formě výuky nebylo možné cíle naplnit tedy není za co se příliš chválit.  

3) Co byste rádi v souvislosti s prevencí rizikového chování na vaší škole v příštím 

školním roce zlepšili či změnili? 
Realizovat díky distanční výuce nerealizované, ale plánované programy prevence.  

Část 5: Specifické otázky pro Moravskoslezský kraj 
 

1) Celkový počet udělených snížených stupňů z chování: 

 
Počet 

2. stupeň 3 

3. stupeň 0 

Podmínečné vyloučení za porušení školního řádu 0 

Vyloučení za závažné zaviněné porušení povinnosti - §31 0 

 

2) Celkový počet zameškaných omluvených a neomluvených hodin: 

 

 
Počet hodin Počet žáků 

Omluvené zameškané hodiny 29619 559 

Neomluvené zameškané hodiny 789 5 

3) Realizace programu na téma duševního zdraví? 
Ne 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
7)  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním 

roce 2020/2021 
 

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 OS 

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 2020/2021 

 

Odborný rozvoj zaměstnanců včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Prohlubování kvalifikace 

 

Název vzdělávací akce 
 

Počet účastníků 

Školení nástrojů Microsoft office 365 se zaměřením na online výuku 

 
 

41 

Práce v Outlooku Microsoftu aplikace 0 365 
 

41 

První kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ    
 

1 
 

Zlobivý, neposlušný? Jak to vlastně je?  - chování žáka  ??? 

 

 

1 

Metodická poradna – webinář    
 

1 

Sestavy v systému Bakaláři v kontextu epidemiologických opatření - webinář      
 

1 

Bouřlivé změny v zaměstnávání pedagogů v roce 2020/2021- webinář 
 

2 

Formativní hodnocení - webinář 
 

1 

Webová aplikace, novinky verze - webinář 
 

1 
 

Program Bakaláři-pracujeme se sestavami - webinář 

 

 

1 

Základy excelu   
 

2 

Informace ke změnám v RVP ZV od 1.9.2021 - webinář 
 

1 

 
Metodická akce“ na téma Online nástroje pro podporu přírodovědných a 

 

1 



technických předmětů 

 

 

Moderní pohled na makronutrienty a jejich vliv na zdraví - webinář 

 

 

1 

Metody a formy práce k rozvoji čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení  
 

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. Vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti 

s covid-19 byly vzdělávací akce většinou realizovány on-line formou webinářů, některé 

plánované akce zrušeny či přeloženy na následující školní rok.  

 

Odborný rozvoj zaměstnanců včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Zvyšování kvalifikace 

 

Název akce 
 

Počet účastníků 

 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 

 

 

2 

Předškolní pedagogika 
 

1 

 

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 
 

1 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – matematika, chemie 
 

1 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - speciální pedagogika a přírodopis  
 

1 

 
Odborný rozvoj zaměstnanců zaměřený na zvyšování kvalifikace se uskutečňoval formou 

akreditovaného studia pořádajících institucí – vysokých škol a NIDV. 
 

 

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, pedagogům i asistentům pedagoga, 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. 

V průběhu školního roku byla prezenční výuka střídavě přerušována a nahrazena distanční 

výukou vzhledem k epidemiologické situaci v ČR v souvislosti s výskytem Covid 19. 

Zákonným zástupcům žáků byla po celou dobu distanční výuky nabízena možnost 

individuálních konzultací, individuální výuka speciálně pedagogické péče. Žákům, kteří 

nevyužili možnost individuálních konzultací, byla poskytována podpora distančně. 

Školní speciální pedagog se také podílel na řešení legislativní a organizačních záležitostí 

spojených se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 



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 v průběhu let : 
 

 Školní rok 2016/17 2017/18 

 1.st 

PO 

2.st 

PO 

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

 PO 

2.st 

PO 

3.st 

PO 

4.st 

PO 

5.st 

PO 

Základní škola 19 24 9 2  3 43 13 3  

Odlouč.pracov. ul. 

Slovenská 

  1 6 3   1 5 5 

Třída dle §16 

odst.9 

  1 3    9 3  

Celkem 19 24 11 11 3 3 43 23 11 5 

 

 

 Školní rok 2018/179 Školní rok 2019/20 

 1.st 

PO 

2.st 

PO 

3.st 

PO 

4.st 

PO 

5.st 

PO 

1.st PO 2.st 

PO 

3.st 

PO 

4. st 

PO 

5 st 

PO 

Základní škola 17 56 12 4  4 54 10 5  

Odlouč.pracov. ul. 

Slovenská 

 1 2 3 5    5 5 

Odlouč.pracov. ZŠ 

Stanislavice 

  1     1   

Třída dle §16 

odst.9 

  10 3    13 3  

Celkem 17 57 25 10 5 4 54 24 13 5 

 Školní rok 2020/21  

 1.st 

PO 

2.st 

PO 

3.st PO 4.st PO 5.st PO      

Mateřská škola  2 2        

Základní škola 7 44 13 4       

Odlouč.pracov. ul. 

Slovenská 

   7 4      

Třída dle §16 

odst.9 

  14 4       

Celkem 7 46 29 15 4      

 

 

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

podílelo 16 asistentů pedagoga v přepočteném úvazku 12,4042, z toho 3 asistenti pedagoga a 

1 osobní asistent působili na pracovišti školy na ulici Slovenské, 1 asistent pedagoga na 

pracovišti ZŠ Stanislavice,1 asistent pedagoga na pracovišti MŠ na ul. Akátová. Asistenti 

pedagoga pomáhali vyučujícím při vzdělávání, pomáhali žákům přizpůsobovat se školnímu 

prostředí, překonávat nedostatky vyplývající z jejich zdravotních specifik. Na výchovně-

vzdělávací činnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se také podílel další 

pedagogický pracovník v přepočteném úvazku 1,00 na pracovišti školy na ulici Slovenské 
 

Přehled podpory asistence pedagoga v jednotlivých školních letech 
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4 
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16 
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9 
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9/2

0 

202

0/2

1 

Počet AP  

 

11 11 9 11 12 10 10 9 13 14 16 

Přepočtený úvazek 10,

6 

10,

00 

8,0

0 

10,

5 

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

03 

11,

666

7 

12,

404

2 

Počet žáků 

s požadovanou 

podporou AP 

22 23 20 20 19 19 21 24 26 11 11 

Další pedagog.       2 2 1 1 1 



pracovník 

Přepočtený úvazek        1,00 1,00 1,0

0 

1,0

0 

1,0 

 

 

 

 

 

Údaje o počtech klientů, kterým byla poskytnuta ve školním roce 2020/2021 péče 

školního speciálního pedagoga 

 
Kategorie žáků Celkový počet žáků, kterým byla věnována péče 

ZŠ – 1. stupeň 20 
ZŠ – 2. stupeň 10 
Celkem 30 
 

 

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

ovlivněny epidemiologickou situací v ČR) 
 

Kategorie realizovaných individuálně realizovaných skupinově 

Rodiče (škola)/konzultace 17 0 
Učitelé/vedení ZŠ 18 0 
Rodiče předškoláků 2 0 
SPC, PPP 7 0 
Školní psycholog  9 0 
Asistent pedagoga 11 0 

 

 

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. 
 

 Zpráva školního psychologa za školní rok 2020/2021 

Školní psycholog poskytoval poradenské služby dětem, zákonným zástupcům i 

pedagogickým pracovníkům v průběhu celého školního roku. V rámci ŠPC spolupracoval 

s ostatními kolegy - speciálním pedagogem, výchovným poradcem a školním metodikem 

prevence. 

Školní rok 2020/2021 byl specifický. Z důvodu pandemie Covidu – 19 byla škola v 

různém období uzavřená pro všechny děti, místy probíhala rotační výuka a na závěr školního 

roku se znova situace vrátila k normálu – školy se otevřely pro všechny děti. Práce školního 

psychologa se odvíjela v závislosti na těchto opatřeních.  

Školní psycholog jako poradenský pracovní školy měl možnost po celou dobu 

poskytovat osobní konzultace, avšak pouze jednotlivcům. Zákaz skupinové práce byl 

ustanoven od října 2020. Školní psycholog byl k dispozici na pracovišti pro klienty, kteří 

žádali individuální konzultaci. Telefonické a online konzultace byly poskytovány průběžně 

dle potřeb. Tato nabídka pomoci „na dálku“ byla nabídnuta všem dětem, rodičům i učitelům 



školy. V rámci této spolupráce nejčastějším tématem ze strany rodičů byly potíže s domácí 

výukou, zvládání chování dětí, změny v chování dětí - úzkostné projevy. Rodiče sdělovali 

obavy co DV přinese a učitelé žádali poradenství směrem k množství učiva i k žákům, kteří se 

nezapojovali do distanční výuky. 

I v tomto školním roce byly realizovány adaptační dny pro žáky šestých tříd (v září 

před uzavřením škol), testování žáků devátých tříd a následné kariérové poradenství (v 11-

12/2020 kdy závěrečné ročníky chodily do školy rotačně). Ve třídách psycholog dále 

realizoval depistáže a náslechy v hodinách. Poznatky byly předávány pedagogům daných tříd, 

asistentům pedagoga a kolegům z ŠPC. Psycholog rovněž spolupracoval s pracovníky 

OSPOD, PPP. 

Údaje o počtech klientů, tříd, kterým byla poskytnuta ve škol. roce 2020/2021 péče školního 

psychologa: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

školní rok 2020/2021- zpráva o aktivitách školy 

 

Tento školní rok navštěvovalo předškolní zařízení 21 dětí, z toho 11 děvčat a 10 

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

žaludů a kaštanů pro myslivecký spolek. Po celý školní rok jsme pracovali podle ŠVP 

s názvem „Barevná řeka poznání“, který vychází z RVP PV a je uspořádán do jednotlivých 

integrovaných bloků navazujících na roční období. Vzhledem k rozdílným vzdělávacím 

možnostem jsme uplatňovali přiměřené metody a formy práce, v nichž převládalo prožitkové 

a situační učení. Hlavním cílem bylo výchovou a vzděláním rozvíjet osobnost všech dětí. Děti 

jsme učili odpovědnosti vůči prostředí, ve kterém žijí, důraz jsme kladli na začlenění 

rodinného života do mateřské školy.  

 

 

 

 

měsíc žáci jednotlivě práce se třídou 

zákonní 

zástupci pedagogové 

září 3 6 3 5 

říjen 5 0 2 7 

listopad 15 0 5 4 

prosinec 40 0 4 2 

leden 6 0 1 6 

únor 5 0 7 5 

březen 7 0 5 2 

duben 8 0 3 6 

květen 8 1 8 10 

červen 11 2 2 8 



Přehled akcí v průběhu roku 

 

Září 

Informační schůzka pro rodiče – seznámení s režimem MŠ a výchovnými činnostmi 

 

Říjen 

Keramická dílna – spolupráce s SVČ Amos 

Ptačí budka – spolupráce s SVČ Amos 

 

Listopad 

Keramická dílna – spolupráce s SVČ Amos 

 

 

Prosinec 

Čert a Mikuláš v MŠ 

Vánoční kapřík – spolupráce s SVČ Amos 

 

Leden 
Kloboučkový den 

Fotografování  

Krmíme lesní zvěř 

 

Únor – z důvodu koronakrize bez akcí 

 

Březen – z důvodu koronakrize bez akcí 

 

Duben – z důvodu koronakrize bez akcí 

 

Květen  
Fotografování předškoláků 

Tablo MŠHŽ 

 

Červen  
Pěší výlet – Vělopolí rybníky 

Výlet – Přírodovědná stanice Karviná 

Projektový den – Malý architekt 

 

 
 

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

  školní rok 2020/21 – zpráva o aktivitách školy 

 

 

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

ulici Komenského 610/7 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 2020/21 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 učením tak, aby se projevila osobnost dítěte a byl 

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

zájmů. V uplynulém školním roce navštěvovalo MŠ 20 dětí ve věku od 2 do 6 let, z toho 11 

dětí s povinným předškolním vzděláváním. Na základě mimořádných opatření MZ a MŠMT 

vydávaných dle aktuálního epidemického stavu v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-

19, byly v tomto školním roce výrazně omezeny aktivity mateřské školy. 

 

Přehled realizovaných akcí ve šk. roce 2020/21 

 

Podzimní barevný pramínek 

„Pohádkový les aneb Jeden den farmářem“ – spolupráce s SVČ Amos 

„Projektový den na podporu matematické pregramotnosti“ 

„Putování skřítka Poduimníčka“ – střednědobý projekt (měsíční) 

„Keramika“ – spolupráce s SVČ Amos 

„Vánoční focení“ – fa Photodienst 

„Malý architekt“ – projektový den ve spolupráci s Malou technickou univerzitou 

 

Zimní křišťálový pramínek 

„Čertovská školka“ - tematický týden 

„Zdobení perníčků“ – spolupráce s SVČ Amos 

„Pásli ovce Valaši“ – týdenní vánoční projekt 

„My tři králové“ – projektový den 

„Krmítko pro ptáčky“ – ve spolupráci s SVČ Amos 

„Zimní sněhohrátky“ – zimní sporty 

„Karneval s balonkovým klaunem“ 

 

 

Jarní zvídavý pramínek  

 

Nepříznivá epidemiologická situace související s výskytem onemocnění Covid-19 – akce 

nebyly konány. 

 

 

Letní skotačivý pramínek 

„Povídání o vzniku našeho města“ – tematická beseda ve spolupráci s MěK Havlíčkova 

„Malý inženýr“ – projektový den ve spolupráci s Malou technickou univerzitou 

„Pohádkový les“ – ve spolupráci s SVČ Amos 

„Malý vědec“ – týden plný experimentů a pokusů 

„Od hlavy až po paty“ – tematická beseda ve spolupráci s MěK Havlíčkova 

„Se sokolem do života“ – vyvrcholení celoročního projektu – sportovní týden 

„Noc s Andersenem“ – nocování s knihou na podporu čtenářské gramotnosti 

„Loučení s předškoláky“ – půlnoční pasování 

„Neptáček“ – scénické čtení ve spolupráci s MěK Havlíčkova 

„Kozí farma“ – projektový den 
 

 
 

Mateřská škola, ul. Akátová 17, 73701 Český Těšín 

  školní rok 2020/21 – zpráva o aktivitách školy 

 

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

běžného typu. Ve školním roce 2020/2021 byly obě třídy obsazeny v celkovém počtu 35 dětí. 

Předškolní výchova a vzdělávání dětí vycházely ze Školního vzdělávacího programu 

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

týdenních tematických plánů.  



.  

 
 

Přehled realizovaných akcí ve šk. roce 2020/2021 

 

 

Podzimní barevný pramínek 

 

„Divadlo Letadlo“ – muzikál Austrálie 

„Keramika“ – spolupráce s SVČ AMOS 

„Putování se skřítkem Podzimníčkem“ – projektový týden 

„Se Sokolem do života“ – celoroční projekt 

„Vánoční focení“ – fa Photodienst 

 

 

Zimní křišťálový pramínek 

 

„Divadlo Letadlo“ – Vypečené Vánoce 

„Zdobení perníčků a ptačích krmítek“ – spolupráce s SVČ AMOS 

„Advent v mateřské škole“ – projektový týden 

„Mikuláš ve školce“ 

„Výroba přání a drobných dárků“ – pro klienty soc. lůžek Nemocnice Agel 

„Karnevalový rej s Klauny z Balónkova“ 

 

 

Jarní zvídavý pramínek 
 

Nepříznivá epidemiologická situace související s výskytem onemocnění Covid-19 – akce 

nebyly konány. 

 

 

Letní skotačivý pramínek 

 

„Den Dětí“ – projektový den 

„Pohádkový Les“ – spolupráce s SVČ AMOS 

„Focení předškoláků na Tablo“ 

„Velký svět Techniky Ostrava“ – realizace projektového dne v rámci projektu Šablony III  
„Návštěva Muzea Těšínska“ – prohlédnutí expozic Historické budovy Muzea Těšínska 

„Pasování předškoláků“ – spolupráce s Muzeem Těšínska 

 

 

Mateřská škola ul. Frýdecká 691, 73701 Český Těšín  

školní rok 2020/2021 – zpráva o aktivitách školy 

 

Výchovně vzdělávací činnost ve školním roce 2020/2021 vycházela ze školního 

vzdělávacího programu „Barevná řeka poznání “  

Tento školní rok navštěvovalo naši Mateřskou školu 21 dětí, z toho 10 děvčat a 11 

chlapců.  Stejně jako v loňském roce jsme se v rámci environmentální výchovy a vzdělávání. 

Využili jsme nabídky spolupráce s SVČ Amos v Českém Těšíně a knihovnou ve  Svibici . 

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

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

předškolákům a také jsme s nimi navštívily první třídu naší ZŠ se snahou vytvořit pozitivní 

vztah spojený s nástupem do první třídy. 

 



Letošní školní rok neproběhl standardně. Z důvodu celosvětové pandemie byly mateřské 

školy uzavřeny od března do května a konec školního roku proběhl se značnými omezeními. 

 

 

Přehled realizovaných akcí ve školním roce 2020/21 

 

 

            Září 

            Farmářské trhy v Koňákově 

            Ámos-Pohádkový les v parku na ul.Frýdecká 

             

            Říjen 

            Za pohádkou do knihovny 

            Divadlo pro děti: “O Popelce“ 

            Keramika-podzimní tvoření  

             

 

            Listopad 

            Keramická dílna vánoční tvoření 

            

            Prosinec  

            Keramika-glazování 

Čertovský den v MŠ s návštěvou Mikuláše 

Vánoční besídka s rozdáváním dárků 

 

Leden  

Karneval s Ámosem-v parku na ul.Frýdecká 

Krmení ptáčků s Ámosem 

Kreativní tvoření s Ámosem-ptačí budky 

 

            Únor-Květen-MŠ uzavřena z důvodu pandemie 

 

 

Červen 

 

Oslava „Dne dětí“  - hledání pokladu-„Indiánský den“ 

Projektový den: „Stavitel města“ Šablony III 

Školní výlet: “Přírodovědná stanice v Karviné“ 

Rozloučení s předškoláky, focení dětí a opékání párků 
 

 

                           

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

školní rok 2020/2021 – zpráva o aktivitách školy 

 
V uplynulém školním roce jsme pracovali podle Školního vzdělávacího programu 

s názvem Barevná řeka poznání.  

Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo mateřskou školu 21 dětí ve věku od 2 do 6 

let. V lednu se zápisu zúčastnilo pět předškolních dětí. Tři nastoupily do 1. ročníku základní 

školy a dvě mají odklad školní docházky. 

Usilujeme o to, aby se děti i dospělí cítili v prostředí MŠ dobře, spokojeně a bezpečně. 

Vedeme děti k tomu, aby v rozsahu svých individuálních předpokladů získávaly přiměřenou 

fyzickou, psychickou a sociální samostatnost pro další rozvoj učení, vzdělávání a pro život.  



Aktivně spolupracujeme během celého roku se základní školou a školní družinou ve 

Stanislavicích podle aktuální potřeby.  

 

 

Září  

Farmářské slavnosti   

Projekt s hasiči 

Pohádkový les – spolupráce se SVČ AMOS 

Listopad 

Strašidelný den 

Prosinec 

Mikulášská nadílka ve spolupráci se ZŠ Stanislavice 

Únor 

Karnevalové putování s AMOSEM 

Květen 

ZOO Ostrava 

Červen 

Den dětí 

Sochařský park  

Školní výlet – svíčkárna Soyca Olomouc ve spolupráci se ZŠ Stanislavice 

Školní výlet- Studeničné 

Farma Šedá – jízda na koních 

QQ animační studio Ostrava 

Pasování předškoláků 

 

Od 1.3.2021 do 12.4.2021 MŠ uzavřena z důvodu nepříznivé epidemické situace – akce 

zrušeny. 

 

 
 

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

školní rok 20202021 – zpráva o aktivitách školy 

 

 

Základní škola v Českém Těšíně – Stanislavicích měla ve školním roce 2020/2021 

jednu třídu s pěti spojenými ročníky, a to 1., 2., 3., 4. a 5. ročníkem, celkem 10 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. 

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

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

    V letošním školním roce jsme se zúčastnili Farmářských slavností v Koňákově, proběhl 

projekt s místními dobrovolnými hasiči, spolu s MŠ jsme uspořádali Mikulášskou nadílku, 

byli jsme na farmě Šedá, kde žáci jezdili na koních, a jeli jsme na výlet do Svíčkárny 

v Olomouci. 

Ostatní akce se z důvodu nepříznivé epidemické situace neuskutečnily. 

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

výtvarných  prací žáků ZŠ.  

      

 

Základní škola ul.  Slovenská 1, 73701 Český Těšín 

školní rok 2020/2021 – zpráva o aktivitách školy 

 

 

Formou skupinové integrace se na pracovišti ZŠ Slovenská ve školním roce 2020/2021 

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

Ve výuce byli pedagogům nápomocni 3 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 projektů a projektových dnů na 

pracovišti ZŠ Slovenská. Ty byly upraveny tak, aby splňovaly specifika těžce zdravotně 

postižených žáků. 

 

Žáci se ve školním roce 2020/2021 zúčastnili těchto akcí a projektových dnů: 
 

 Městská knihovna Český Těšín – Svibice: „Den s motýly“, „Mezinárodní den oceánů“ 

 Projektové dny: „Mikulášský den“, „Vánoční čas“ 

 Projektové vyučování „Hurá na prázdniny“  

 

Ve školním roce 2020/2021 bylo množství aktivit ovlivněno nepříznivou epidemiologickou 

situací v ČR. 

 

Zpráva školní družiny ul. Slovenská 1, 73701 Český Těšín 

 

Během školního roku 2020/2021 navštěvovalo školní družinu ve dvou odděleních 9 

účastníků, z toho 2 dívky a 7 chlapců.  V tomto školním roce pracovala družina dle ŠVP a 

podle vypracovaného měsíčního plánu. 

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

celoroční komplex výchovně vzdělávacích činností školní družiny. Cílem této výchovné práce 

byla relaxace, odpočinek, rozvíjení komunikace a slovní zásoby. Také pobyt v okolí a různé 

činnosti, jako zpěv a poslech písní, hry, kreslení, vybarvování a pracovní činnost, vedly žáky 

nenásilnou formou k učení, osvojování si nových poznatků, vědomostí, rozvíjení motoriky. 

Také v letošním školním roce jsme výchovně – vzdělávací činnosti obohatili o přípravu 

lehkých pokrmů v duchu zdravé výživy. 

 

 

 



 

 

 

Základní škola Komenského 607, 1910, 73701 Český Těšín  

školní rok 2019/2020 – zpráva o aktivitách školy 

 

      

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

Člověk a příroda“ školní rok 2020/2021 

 

 Vzhledem k protiepidemickým omezením proti šíření epidemie COVID-19 se ve 

školním roce 2020/2021 bohužel naši žáci neúčastnili následujících soutěží a exkurzí, kterých 

se jinak tradičně naše škola účastní: 

 

Za předmět matematika se neuskutečnily: 

Předmětové soutěže: 

 Gymnazion 

 Pythagoriáda 

 

Za předmět Fyzika se neuskutečnily: 

Předmětové soutěže: 

 Astronomická olympiáda 

 Exkurze: 

- Elektrárna Dětmarovice 

- Svět techniky U6 

- Třinecké železárny 

 

Za předmět chemie se neuskutečnily: 

Předmětové soutěže: 

 Chemická olympiáda 

 

Za předmět zeměpis se neuskutečnily: 

Předmětové soutěže: 

 Zeměpisná olympiáda 

 

Za předmět přírodopis se neuskutečnily: 

Předmětové soutěže: 

 Biologická olympiáda 

I přes veškerá omezení vzniklá z důvodu protiepidemických omezení proti šíření 

epidemie COVID-19, se naši žáci I. stupně zúčastnili Matematické olympiády. Celkem se 

v prvním kole zapojilo do soutěže 6 žáků a z toho 5 se stalo úspěšnými řešiteli. V závěrečném 

druhém kole se naši 3 žáci stali úspěšnými řešiteli. 

Úlohy matematického klokana byly předány vyučujícím matematiky na naší škole, 

kteří tyto využili k přípravě vlastních soutěží konaných jednotlivě ve třídách. 

Z důvodu protiepidemickým omezením proti šíření epidemie COVID-19 se naše škola 

neúčastnila nově zamýšleným soutěžím a to: 

 Za matematiku: Pangea 

 Za informatiku: IT Slot 

 

 

 



 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 jsme stihli na podzim uskutečnit školní kolo olympiády 

v českém jazyce, bohužel další kola byla zrušena kvůli nepříznivé epidemiologické situaci.  

Rovněž z důvodu vyhlášení opatření proti šíření nakažlivé nemoci covid-19 nemohla 

proběhnout plánovaná návštěva divadelního představení. 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a zdraví 

 

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

uskutečnily následující akce: 

 

 Dne 14.1. 2021 se uskutečnil 50. ročník Dějepisné olympiády pořádané střediskem 

volného času Juventus v Karviné. Vzhledem k epidemiologické situaci se uskutečnila 

v online podobě. Olympiády se za naši školu dobrovolně zúčastnil žák z 9.C, který se 

umístil na 11. místě. 

 Z důvodu epidemie COVID – 19 se neuskutečnily žádné školní a mimoškolní pěvecké 

soutěže. 

Hodnocení sportovní činnosti ve školním roce 2020/2021 

Sportovní soutěže  1. stupně ZŠ: Ve školním roce 2020/2021 se měl  konat 26.ročník 

soutěže: „Pohár starosty města Český Těšín“. Tato městská sportovní soutěž se  však 

z důvodu pandemie COVID 19 nemohla realizovat.  

Tělesná výchova žáků na 2.stupni ZŠ využívá kromě dvou tělocvičen také naše školní 

hřiště, stadion na ul. Frýdecká a zimní stadion. 

Žáci naší školy nás každoročně úspěšně reprezentují v řadě sportovních soutěží, 

jak v ,,Poháru starostky města“, tak i mimo něj. 

Ve školním roce 2020/2021 probíhala výuka tělesné výchovy z důvodu opatření v rámci boje 

s nemocí COVID -19 v omezeném režimu. Často se hodiny tělesné výchovy uskutečňovaly 

formou zdravotních procházek po okolí. Žáci se velkou část roku účastnili pouze distanční 

výuky. 

Ve školním roce 2020/2021 se z důvodu epidemie COVID – 19 neuskutečnily žádné 

školní ani mimoškolní sportovní soutěže a neproběhly ani tradiční soutěže v rámci poháru 

starostky města. 

Z výše uvedených důvodů se neuskutečnil ani tradiční lyžařský výcvik pro žáky 1. a 2. 

stupně naší školy. 

 
Dopravní výchova 2020/2021 

 
Na začátku školního roku se žáci 9. tříd zúčastnili 7. ročníku akce „Na vlastní kůži“ 

v parku A. Sikory v Českém Těšíně. Na 5 stanovištích si mohli vyzkoušet např. automobilový 

trenažér, simulátor nárazu, alkobrýle, ochranné prvky policie, ověřit znalosti 1. pomoci na 

simulovaných zraněních u dopravních nehod a seznámit se s dopravními učebními a studijní 

obory. Tato akce patří mezi žáky k velmi oblíbeným. 

V měsíci září proběhla pro 5. ročníky ve spolupráci s městskou policií podzimní výuka 

na dopravním hřišti, která se nahrazovala z loňského školního roku, protože se z důvodů 

koronavirové situace nekonala. 



Z důvodu zhoršující se pandemické situace došlo následně k přerušení prezenčního 

vzdělávání  a tím ke zrušení veškerých aktivit spojené s dopravní výchovou. Jednalo se 

preventivní besedy pro žáky 1. stupně, výuku teorie na téma chodec pro žáky 3. ročníků a 

cyklisty pro žáky 4. a 5. ročníků a o praktický výcvik na dopravním hřišti pro žáky 3. a 4. 

ročníků.  

Dopravní soutěž mladých cyklistů, které se každoročně zúčastňujeme a máme v ní 

velké úspěchy, se taktéž ze stejných důvodů neorganizovala. 
 

 

Školní aktivity v oblasti environmentální výchovy - EVVO 

Vzhledem k pandemické situaci nebyl v oblasti EVVO realizován žádný projekt, i  odložený 

projekt "Město snů" zaštiťovaný městem byl definitivně ukončen a materiály vráceny. 

 

 

Činnost školní družiny Komenského ve školním roce 2020/2021 

 

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům naší organizace – účastníkům 

zájmového vzdělávání přihlášeným zejména k pravidelné denní docházce. Přednostně je 

určena žákům 1. stupně, a to zejména žákům prvních ročníků, dále žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami s podporou asistenta pedagoga pro školní družinu,  žákům s těžkým 

zdravotním postižením na odloučeném pracovišti Slovenská 1, 737 01 Český Těšín.  Kapacita 

školní družiny je 190 míst a je většinou po celý školní rok 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 po dohodě se 

zákonnými zástupci žáků.  

Pracoviště ŠD Komenského 1910, 737 01 Český Těšín 

1. oddělení Šikulky 

2. oddělení Lvíčata 

3. oddělení Smajlíci 

4. oddělení Klubáci 

5. oddělení Broučci 

 

Pracoviště ŠD Slovenská 1, 737 01 Český Těšín                                                          

Dvě oddělení pro účastníky zájmového vzdělávání školní družiny vzdělávané ve třídě 

zřízené dle § 16 odst. 9) školského zákona.  

 

Pracoviště ŠD Albrechtická 84, 735 62 Český Těšín – Stanislavice 

  Jedno oddělení  

   

Náplň a aktivity školní družiny 

 

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

zájmovou činnost. V rámci projektů na podporu zájmového vzdělávání proběhly 

pravidelně akce jako Vánoční a Rozloučení s účastníky školní družiny. Mnohé z projektů 

v rámci zájmového vzdělávání nebyly ve školním roce 2020/2021 realizované z důvodu 

přerušení prezenční výuky. I přes toto úskalí pokračovala spolupráce se Střediskem 

volného času  Amos Český Těšín a městskou knihovnou.  



Ve školním roce 2020/2021 se povedlo úspěšně zajistit a zrealizovat herní prvky pro 

účastníky zájmového vzdělávání v prostorách školního hřiště. Hřiště spolu s přilehlými 

zpevněnými a travnatými plochami využívají účastníci zájmového vzdělávání maximálně  

pro své odpočinkové i pohybové aktivity. 

 

 

Zotavovací akce : „Škola v přírodě Kunčice pod Ondřejníkem“  

 

       Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně založený na kombinaci výchovně vzdělávací činnosti 

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

pobytem venku a posilování fyzické zdatnosti žáků formou hry se ve školním roce 2020/2021 

z důvodu koronavirové situace nekonal. 

 

  

 

Zájmová činnost ve školním roce 2020/2021 - kroužky 

 

 

Přehled kroužků a počet jejích účastníků ve školním roce 2020/2021 

 

Poř.č. Název kroužku 
Počet 

přihlášených 
dětí/žáků   

Cílová skupina 

1.  Šachy 
21 

žáci 2. - 5.roč. 

2.  Volejbal 

7 

žákyně 6. – 9. ročníku 

3.  Biofeedback individuálně děti MŠ i žáci ZŠ 

4.  
Příprava k přijímacím 

zkouškám z Čj 
43 

žáci 9. ročníku 

5.  
Příprava k přijímacím 

zkouškám z M 
43 

žáci 9. ročníku 

 

 

     Zájmového vzdělávání ve školním roce 2020/2021  se účastnilo celkem 114 účastníků.  

Vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s covid-19 byla činnost zájmových 

omezena. Výrazný zájem projevili žáci o zájmové útvary zaměřené na přípravu 

k přijímacím zkouškám na střední školy – tyto kroužky probíhaly formou on-line 

prostřednictvím Microsoft Teams. 

 

 

Biofeedback 

Na naší škole již několikátým rokem probíhá netradiční metoda tréninku mozkové 

činnosti s názvem Biofeedback, která umožňuje regulaci frekvencí elektrické aktivity mozku 

("mozkových vln). Tato metoda je určena zejména  pro žáky s poruchami učení a chování, ale 

je možné trénovat i další psychické nebo fyzické obtíže. Tréninky vede proškolený pedagog.  

   Naše škola je jediná v Českém Těšíně, kde se tato metoda využívá. Biofeedbacku se 

mohou účastnit i cizí zájemci s nejrůznějšími obtížemi. EEG biofeedback je vysoce specifická 



metoda pro posílení žádoucí aktivace nervové soustavy, především pro trénink pozornosti a 

soustředění, sebeovládání a sebekázně (zklidnění impulzivity a hyperaktivity), zlepšení 

výkonů intelektu. Vynikající a rychlý účinek má také na poruchy spánku, zejména problémy s 

usínáním, i na noční děsy a enurézu (pomočování). Dobré výsledky vykazuje i u vývojových 

vad řeči a specifických poruch učení (dyslexie, dyskalkulie).  

 

 

 

Zveřejněné články v regionálním tisku 

ve školním roce 2020/2021 a další mediální prezentace naší organizace 

 
Od konce roku 2019 došlo k mimořádné celosvětové situaci. Šířila se pandemie 

virového onemocnění COVID-19 po celém světě včetně naší republiky. Z tohoto důvodu byly 

z rozhodnutí ministerstva školství, zdravotnictví a vládního nařízení všechny školy uzavřené 

po většinu školního roku 2020/2021. Ve školách se střídavě vyučovalo prezenčně a distančně. 

Od konce roku 2020  výuka probíhala pouze distančně prostřednictvím online platformy. Byla 

zrušena veškerá veřejná vystoupení, školní kolektivní aktivity, školy přešly v podstatě do 

online režimu.  

Po znovu zahájení prezenční výuky na jaře 2021 se musela veřejnost, žáci a všichni 

zaměstnanci škol přizpůsobit novým vládním nařízením. Žáci a ostatní personál po dobu 

přítomnosti ve škole nosili z důvodu možného onemocnění Covid 19 ochranné roušky, 

později respirátory, dodržovala se přísná hygienická opatření.  

Ne všichni rodiče byli nakloněni těmto opatřením. Šířily se petice, stížnosti ve vztahu 

nesouhlasu s nošením roušek u dětí a žáků. Některé stížnosti bohužel zasáhly i naši 

organizaci. Dostupná média ihned informovala o této situaci veřejnost     

 

Napsali o nás, mohli jste vidět nebo slyšet o nás: 

Dne 3.2.2021 

Lidovky.cz, Novinky.cz, Denik.cz 

Rodiče žákyně žalují školu kvůli povinnému nošení roušky. Veřejnost byla podrobně 

seznámena s rodičovskou petici ve vztahu nesouhlasu s nošením roušky.  

 Osmiletá dívka v zastoupení rodičů podala proti Masarykově základní škole v Českém 

Těšíně žalobu kvůli povinnosti nosit roušku. Její zákonní zástupci s celodenním 

používáním ochranné pomůcky nesouhlasí. Podle nich to ohrožuje její zdraví. 

Případem se bude zabývat Krajský soud v Ostravě. 

Přitom ještě v listopadu 2020 to vypadalo, že se rodiče se školou na používání ochranných 

pomůcek dohodnou, v lednu ale přišla žaloba. „Dne 21. ledna jsem zjistil, že byla na 

právnickou osobu, naši školu, podána žaloba,“ sdělil ředitel ZŠ Český Těšín Mgr. Michal 

Nešporek.  

 České Těšín (Karvinsko) - Rodiče jedné z žákyň podali žalobu na Masarykovu 

základní a mateřskou školu v Českém Těšíně na Karvinsku. Vadilo jim, že dcera musí 

celý den ve škole nosit roušku, což podle nich ohrožuje její zdraví. Napsalo to Právo, 

podle nějž Krajský soud v Ostravě žalobu rozdělil: žalobu na školu projedná ostravský 

soud, druhou žalobu namířenou proti ministerstvu zdravotnictví pražský soud. 

Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/rodice-jedne-zakyne-zaluji-skolu-v-ceskem-tesine-

kvuli-povinnemu-noseni-rousky.A210203_101738_ln_domov_lijk 

https://www.lidovky.cz/domov/rodice-jedne-zakyne-zaluji-skolu-v-ceskem-tesine-kvuli-povinnemu-noseni-rousky.A210203_101738_ln_domov_lijk
https://www.lidovky.cz/domov/rodice-jedne-zakyne-zaluji-skolu-v-ceskem-tesine-kvuli-povinnemu-noseni-rousky.A210203_101738_ln_domov_lijk


 

TĚŠINSKÉ MINUTY ze dne 13.7.2021 

  

Reportáž z návštěvy naší školy z pohledu ukončení školního roku, který nebyl 

jednoduchý. Tento školní rok byl z větší části ve znamení distanční výuky. Ohlédnutí za 

koncem školního roku.  Ředitel školy Mgr. Michal Nešporek zhodnotil školní rok 2020/2021, 

poukázal na nový způsob výuky, který je náročný nejen pro pedagogy, žáky i rodiče. Všichni 

byli nuceni se seznámit s novými technologiemi a naučit se je využívat. Všem poděkoval za 

za náročnou práci. 

 

SEZNAM ZPRÁVY ze dne 23.7.2021 

Jako nelze brát věřícím bohoslužbu, nelze brát dětem školu., rozhodl soud………. 

 

ČT 24 A REGIONÁLNÍ VYSÍLÁNÍ ČT 1 – 24.8.2021 

Reportáž zaměřená na výsledné vyjádření soudu ve věci nošení roušek ve škole. 

Soud zamítl kasační stížnost na roušky ve škole. Nejvyšší správní soud rozhodl o tom, že žáci 

ani rodiče nemohou žalovat školu kvůli distanční výuce a povinnosti nosit roušku. Reportérka 

hovořila s ředitelem školy Michalem Nešporkem, který podrobněji seznámil veřejnost  s celou 

kauzou.  

 

 

9)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

 inspekcí 

 
Inspekční činnost Českou školní inspekcí ve školním roce 2020/2021 nebyla vykonána. 

 

 

 

10)  Základní údaje o hospodaření školy 

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za období 1.1. – 31.12.2020 je 

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

o poskytovaní informací za rok 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11)  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 
 

 

Název projektu: Blíže všem III 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018964 

¨ 

 

 
 

 

Od 1. 1. 2020 škola pokračuje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání v projektu MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

Šablony III. 

         Cílem výzvy v rámci Šablon III je podpora mateřských škol naší 

organizace. Šablony mají pomoci školám lépe zvládnout průběh společného vzdělávání dětí, 

a to možností personálního posílení mateřských škol o pozici chůva do zahájení školní 

docházky; dále pak podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků.  

       V rámci projektu Šablony III byly již zrealizovány všechny projektové dny zaměřené na 

rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového 

vzdělávání, které povedou k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Proběhly čtyři  

projektové dny, a to na pracovištích mateřských škol Akátová, Frýdecká a firemní mateřská 

škola Komenského; dále tři projektové dny mimo školu na pracovištích mateřských škol 

Akátová, Komenského a Albrechtická, Český Těšín – Stanislavice.          

Posílení o mateřských škol o pozici chůva do zahájení školní docházky je výrazným 

pomocníkem v péči o nejmladší děti, tj. děti mladší 3 let. Tato pozice je využívána zejména 

v mateřské škole, pracoviště Akátová 17, 737 01 Český Těšín, kde jsou ve třídě „Myšáci“ 

s maximální kapacitou 14 dětí zařazovány zejména právě 2- leté děti.   

 

 

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. K 30.6.2021 byl projekt ukončen.  

 

 

 



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

učení 

 
Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín  se ve školním roce 2020/2021 

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 účastníkům zájmového 

vzdělávání ve školní družině ještě lépe rozvíjet zájmovou činnost se zaměřením zejména na 

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

a jsou přerozdělovány na jednotlivé útvary organizace. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny realizované projekty mají velký ohlas u dětí i žáků naší školy, také 

rodičovské veřejnosti. Jsou prezentovány na webových stránkách škol nebo jsou 

zveřejňovány v regionálním tisku. Veškeré finanční zdroje, které jsou nám poskytované 

zřizovatelem  města Český Těšín, jsou smysluplně využívány na podporu zájmového 

vzdělávání. Ve školním roce 2020/2021 mnohé z plánovaných projektů nemohly být 

realizované z důvodu přerušení prezenční výuky v době koronavirové krize. 

 

 

 

 

 

 

 

název projektu cílová skupina 

Vánoční projekt 
Žáci ZŠK, třídy  3.C, 9.D   

Vánoční čas 
Žáci ZŠ, pracoviště Slovenská 1 

Vánoční projekt 

Účastníci ŠD Komenského, ŠD 

Stanislavice 

Putování Skřítka Podzimníčka 

Děti MŠ Akátová, 

MŠ Komenského 

Malý architekt 
Děti MŠ Komenského 

Strašidelný den 
Děti MŠ Stanislavice 

Advent ve školce 
Děti MŠ Komenského 

Vánoční čas 
Děti MŠ Frýdecká 

Pásli ovce valaši 
Děti MŠ Komenského 

Loučení s předškoláky 
Děti MŠ 

 
 



Projekt „Celé Česko čte dětem“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci 2. ročníku (2.A,  25 žáků  – Mgr. Jana Pavlicová, 2.B, 23 žáků – Mgr. Xenie 

Sikorová) byli zapojeni  do projektu Celé Česko čte dětem (září 2020 – květen 2021). 

V období říjen – prosinec 2020 proběhlo 10 čtenářských dílen (z důvodu distanční výuky část 

dílen proběhla on-line), v období leden – květen 2021   18 čtenářských dílen (část proběhla 

taktéž on-line). V únoru 2021 se uskutečnila on-line přednáška pro rodiče žáků vedená p. 

Evou Katrušákovou (ředitelkou společnosti Celé Česko čte dětem). Na říjen 2021 je 

naplánováno setkání psychologa s rodiči žáků, které se vzhledem k pandemii onemocnění 

Covid ve školním roce 2020/2021 neuskutečnilo.  

 
 

 

14)  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizace 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

 
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství 

organ. číslo: 23-0068-3803 

Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín 

Komenského 607: okres Karviná 

  

 

Ve školním roce 2020/ 2021 spolupracovala odborová organizace na škole s vedením 

školy zejména v oblasti mzdových prostředků a FKSP. Na začátku roku 2021 došlo 

k výraznému navýšení mzdových prostředků v oblasti tarifních a nadtarifních  složek platu. 

 U zaměstnanců školy byl hlavně navýšen příplatek za třídnictví a částečně navýšeny i další 

nadtarifní složky platu. 

Další oblast spolupráce se týkala zejména změn ve vyhlášce o FKSP. V Zásadách 

FKSP se vedení školy a odborová organizace dohodli o rozšíření možností čerpání FKSP na 

více oblastí (penzijní připojištění, optika) a navýšení celkové částky příspěvku pro jednotlivé 

zaměstnance školy. Rovněž došlo k navýšení příspěvku z  FKSP při životních a pracovních 

výročí. 

Spolupráce vedení školy a odborové organizace byla tradičně konstruktivní.  

Vzhledem k tomu, že z důvodu pandemie   Covid -19  došlo k dlouhodobému uzavření škol, 

nebyla jednání sociálních partnerů tak častá, jako v minulých letech. Jednání však proběhla 

v souladu se Zákoníkem práce a  ve většině případů došlo mezi oběma stranami k vzájemné 

dohodě. 

 

 

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 

ukončilo svou činnost. 

 

 

 



Příloha č.1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 
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