
 

 

 

 
 

 

 

 

 



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  

 

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 
 

Počet členů žákovské samosprávy: 15 (žáci 4.-9. tříd) 

Předseda žákovské samosprávy: V. W.  (9.A) 

Zapisovatelka žákovské samosprávy: J. L.  (9.B) 

Členka samosprávy pro komunikaci se školním časopisem: J. L.  (9.B) 

Koordinátor žákovské samosprávy: Mgr. Michal Sojčák 

 

 

 

http://www.masarykovazsms.cz/


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 

 

Počty dětí, žáků 

 
Počty vykazovaných dětí k 30.9. 2021 za jednotlivá pracoviště (MŠ) mateřské školy: 

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

(MŠA) mateřská škola Akátová 1361/17, Český Těšín –  36 dětí 

(MŠS) mateřská škola Albrechtická 84, Český Těšín-Stanislavice – 19 dětí  

(MŠK) mateřská škola Komenského 610/7, Český Těšín –18 dětí 

(MŠHŽ) mateřská škola Vělopolská 21, Český Těšín-Horní Žukov – 19 dětí 

 

Celkem vykazováno 110 dětí MŠ. 

 
Počty  vykazovaných žáků k 30.9.2021 za jednotlivá pracoviště (ZŠ) základní  školy 

 

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

(ZŠK) základní škola  Komenského 607,  Český Těšín – 523 žáků 

(ZŠSL) speciální základní škola  Slovenská 1, Český Těšín-Svibice – 13 žáků 

 

Celkem  vykazováno  546 žáků ZŠ 



 

Počty vykazovaných účastníku zájmového vzdělávání  k 31.10.2021 za jednotlivá 

pracoviště (ŠD) školní družiny 

 

(ŠDS) školní družina  Albrechtická 84, Český Těšín Stanislavice –7 účastníků 

(ŠDK) školní družina  Komenského 1910, Český Těšín – zapsáno 168 účastníků 

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

pro žáky se zdravotním postižením - zapsáno 11  účastníků,  

 

Celkem  vykazováno 186 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: 725881369, 607515873 

pracoviště MŠ Český Těšín, Akátová 17: 607515871 

pracoviště MŠ Vělopolská 21: 558748018, 725881371 

pracoviště MŠ Komenského 610: 734523458, 725881373 

pracoviště MŠ Frýdecká 691: 725050845, 725050855 

 

 

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 lehkým, středně těžkým, těžkým zdravotním postižením a žáci s poruchou autistického 

spektra. Na kmenové škole ul. Komenského 607/3 jsou zřízené dvě speciální třídy pro 

vzdělávání žáků s LMP.  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 2021/2022 

 
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 31.8.2022: 

přepočtený počet 
 

Celkem zaměstnanců:                              101,7426 

Celkem pedagogických zaměstnanců včetně as.pedagoga:         77,1401 

Z toho ped. zaměstnanců MŠ:                                                                 14,4543 

Z toho ped. zaměstnanců ŠD:                                                             9,0939 

Ostatní zaměstnanci:                                                                             24,6025 

 

 

 

 

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

následném přijetí do školy 

 
Ve školním roce 2021/2022 ukončilo základní vzdělávání na naší škole   žáků. Z toho bylo 80 

žáků vycházejících z devátých tříd, 1 žák z páté třídy, 1 žák ze 7. třídy a 1 žák z 8. třídy 

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 

C obory – nižší střední odborné vzdělání s výučním listem - Praktická škola dvouletá 

 
 

  

Celkem 

vycházejících 

žáků 

9. roč. 8. roč. 7. roč. 5. roč. 

83 79 2 1 1 

 

Obory M K4 K8 H L C/02 K6 

Počet 

žáků 

50 8 1 16 5 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Údaje o zápisu k povinné školní docházce – zapisovaní žáci k 31.5.2022,  

žáci, kteří nastoupili do 1. ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 

 

 
 

 

 

Počet zapisovaných  

dětí  k 31.5.2022,  

Počet žáků s žádostí o 

odklad  školní 

docházky 

Počet žáků, kteří 

nastoupili  

k základnímu 

vzdělávání ve šk.roce 

2022/2023    

Základní škola 

Komenského 607 

737 01 Český Těšín 

 

55 

 

12 

 

51 z toho 2 (tř. §16/9) 

Základní škola 

Albrechtická 84 

735 62 Český Těšín- 

Stanislavice 

 

9 

 

0 

 

9 

Základní škola 

Slovenská 1 

Český Těšín 

 

 

2 

 

0 

 

1 

 

Celkem 

 

66 

 

12 

 

61 

 

 

5) Stručné vyhodnocení naplňování cílů školních vzdělávacích programů ve školním 

roce 2021/2022 

  
Od 1. 9. 2021 probíhala výuka dle stávajícího ŠVP ZV č.j.: Ř61/2018 dle základních 

a minimálních výstupů, dle ŠVP ZŠS Integrovaná základní škola, I. a II., díl č.j.: Ř1817/2010. 

U ŠVP ZV č.j.: Ř61/2018 nabyl od 1. 9. 2021 platnost dodatek č. 4, týkající se změny 

v učebních osnovách a charakteristice předmětu německý jazyk pro 7.,8. a 9. ročník.  

Cíle v jednotlivých vzdělávacích oblastech a v nich obsažených předmětech našeho 

ŠVP směřují k tomu, aby žáci získali všeobecný přehled, uměli o věcech kriticky a tvořivě 

přemýšlet, pomáhat si, dále dle svých možností pokračovat ve studiu, a i aktivně se podílet na 

životě společnosti. Ve školním roce 2021/22 se škole dařilo tyto cíle naplňovat i přes překážky, 

které vytvořila pandemie onemocnění Covid-19 a příliv ukrajinských žáků ve druhém pololetí. 

Na naplnění se velkou měrou podíleli pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci naší školy spolu 

s jejím velmi dobrým materiálním zázemím.   

Ve třídách 1. stupně ZŠ Komenského, ZŠ Stanislavice a ve třídách vyučovaných dle 

§16. odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

vzdělání a jiném vzdělání ve znění pozdějších předpisů byly učební plány probrány v souladu 

s ŠVP. Ve třídách vzdělávaných podle RVP-ZV speciální byly učební plány taktéž probrány 

v souladu s ŠVP. Pouze na 2. stupni ZŠ Komenského byly v některých předmětech kvůli 

nutnosti dobírání navazujícího učiva z období distanční výuky ze školního roku 2020/2021 

redukovány a vypuštěny části učiva (viz tabulka interních změn).  

 



 
Tabulka interních změn – přehled učiva vypuštěného či s menší časovou dotací v rámci 

dorovnávání učiva z období DV za 2. stupeň ZŠK za školní rok 2021/2022: 

 

Ročník 

Předmět 
6. 7. 8. 9. 

Jazyk český 

Bylo 

vypuštěno: 

Tvoření slov 

skládáním a 

zkracováním  

Věta 

jednoduchá a 

souvětí 

 

 

Bylo 

vypuštěno: 

Vypravování 

Životopis 

Barokní 

literatura 

 

Bylo 

redukováno: 

Obecné poučení 

o jazyce 

Nauka o 

významu slov 

 

Bylo vypuštěno: 

Obecné poučené o 

jazyce 

Úvaha 

Charakteristika 

literární postavy 

Slovesné třídy a 

vzory 

 

Bylo 

redukováno: 

Tvořivé činnosti 

s literárním 

textem 

Bylo vypuštěno: 

Základy vývoje 

češtiny 

Jazykověda a její 

disciplíny 

Výklad 

Vypravování 

 

Bylo 

redukováno: 

Hlavní zásady 

českého 

slovosledu 

Reportáž 

Fejeton 

Reklama 

Tvořivé činnosti 

s literárním 

textem 

Matematika 

Učivo bylo 

probráno 

v souladu 

s ŠVP. 

Učivo bylo 

probráno 

v souladu 

s ŠVP. 

Učivo bylo 

probráno 

v souladu s ŠVP. 

Učivo bylo 

probráno 

v souladu s ŠVP. 

Jazyk 

anglický 

Učivo bylo 

probráno 

v souladu 

s ŠVP. 

Bylo 

vypuštěno: 

Životní 

prostředí 

Slovní zásoba: 

životní prostředí 

 

Budoucí svět: 

Slovní zásoba: 

život v 

budoucnosti 

Bylo vypuštěno: 

Vztažné věty 

Zvratná zájmena, 

To be allowed to 

 

Slovní zásoba: 

Rozdílnost kultur, 

jazyky 

 

Bylo vypuštěno: 

Náš život 

Vedlejší věty 

Slovní zásoba: 

život mladých 

lidí, mezilidské 

vztahy 

 

New York 

Předminulý čas 

 

Nebraska 

Nepřímá řeč 

Slovní zásoba: 

Velká Británie 

Jazyk 

německý 

 

---- 

Bylo 

redukováno: 

část EINHEIT 

4 

Mein 

Tag….Wo 

und wann? 

Bylo 

redukováno: 

EINHEIT 8 

Kleidung und 

Mode…Wetter 

slovesa 

s odlučitelnou 

Bylo 

redukováno: 

EINHEIT 12 

In den Ferien 

 

opakování 

préterita war a 



 

Časování 

způsobových 

sloves müssen 

a können 

 

 

Stavba věty se 

způsobovým 

slovesem 

 

předponou – 

fernsehen, 

anziehen, 

anprobieren, 

aussehen, anhaben 

osobní zájmena ve 

4. pádě 

předložky für a 

ohne se 4. pádem 

 

hatte 

 

perfektum 

pravidelných a 

nepravidelných 

sloves dle A1 

 

předložky se 3. 

pádem (bei, 

nach) 

 

spojení mit + 

různé dopravní 

prostředky 

 

systematizace 

všech 

předložek se 3. 

pádem 

 

 

Chemie ---- 

---- Učivo bylo 

probráno 

v souladu s ŠVP. 

Učivo bylo 

probráno 

v souladu s ŠVP. 

Fyzika 

Bylo 

vypuštěno:  

Účinky síly, 

otáčivé účinky 

síly, páka a 

pevná kladka. 

 

 

Bylo 

vypuštěno:  

Atmosférický 

tlak, tlak plynu 

v uzavřené 

nádobě 

Bylo 

redukováno ve 

třídách 7. A, 

C: Archimédův 

zákon 

 

 

 

Bylo vypuštěno:  

Transformátor 

Jaderná energie: 

Štěpení 

atomového jádra, 

řetězová reakce, 

jaderný reaktor 

Ochrana člověka 

za mimořádných 

událostí: 

- radioaktivní 

únik 

- radiační 

havárie 

- účinky 

radioaktivníh

o záření na 

lidský 

organismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učivo bylo 

probráno 

v souladu s ŠVP. 

Přírodopis 

Učivo bylo 

probráno 

v souladu 

s ŠVP. 

Učivo bylo 

probráno 

v souladu 

s ŠVP. 

Bylo 

redukováno: 

Genetika 

Učivo bylo 

probráno 

v souladu s ŠVP. 

Zeměpis 

Bude 

přesunuto do 

dalšího 

ročníku: 

Austrálie 

Učivo bylo 

probráno 

v souladu 

s ŠVP. 

Učivo bylo 

probráno 

v souladu s ŠVP. 

Učivo bylo 

probráno 

v souladu s ŠVP. 



Dějepis 

Bylo 

vypuštěno:  

starší doba 

kamenná, 

mladší doba 

kamenná, doba 

kovů, chetitská 

říše 

 

 

Bylo 

redukováno: 

Kyjevská Rus a 

státy jižních 

Slovanů 

Soupeření mezi 

Anglií a Francií 

 

Bylo vypuštěno:  

občanská válka 

v Anglii, baroko a 

životní styl, 

situace v Rusku a 

Prusku, vzestup 

Velké Británie, 

rok 1848 v Evropě 

a v Čechách, 

základní rysy 

české politiky, její 

představitelé 

 

Bylo vypuštěno:  

svět po 2. světové 

válce, Studená 

válka, střetávání o 

moc a podobu čs. 

státu, krize 

vládnoucího 

systému 

v Československu 

 

 

Informatika 

Učivo bylo 

probráno 

v souladu 

s ŠVP. 

Učivo bylo 

probráno 

v souladu 

s ŠVP. 

Učivo bylo 

probráno 

v souladu s ŠVP. 

Učivo bylo 

probráno 

v souladu s ŠVP. 

 

 

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  

 

 

Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání 

 

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání „BAREVNÁ ŘEKA POZNÁNÍ“ 

odpovídá základním požadavkům pro vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby 

respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání a zároveň měli pedagogové možnost v 

třídních programech konkretizovat svou vlastní cestu, jak naplnit záměry a cíle při vzdělávání 

dětí předškolního věku. Klademe důraz na osvojování základů hodnot, na nichž je založena 

naše společnost. Děti všech věkových skupin mají dostatečný prostor k uplatnění svých 

mnohostranných aktivit, mají bohatou příležitost projevovat se a komunikovat. Při řízených 

činnostech využíváme spontánně vzniklých situací, řízenou činnost jako plánovanou činnost 

se snažíme uplatňovat v menších či větších skupinkách – dle potřeby a dle vhodnosti 

jednotlivých činností. Děti mají dostatek odpočinkové i relaxační činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6)  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání za školní 

rok 2021/2022 
 

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.  

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



7) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Závěrečná zpráva o plnění MPP v rámci školní preventivní strategie 

školní rok 2021/2022 

 
 

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 6 114 

ZŠ – přípravné třídy 0 0 

1. ročník ZŠ 4 60 

2. ročník ZŠ 2 41 

3. ročník ZŠ 2 47 

4. ročník ZŠ 2 54 

5. ročník ZŠ 2 50 



 Počet tříd Počet žáků 

6. ročník ZŠ / prima 3 66 

7. ročník ZŠ / sekunda 7 75 

8. ročník ZŠ / tercie 2 48 

9. ročník ZŠ / kvarta 3 76 

Suma řádků 33 631 

Školní metodik prevence 

1) Jméno a příjmení školního metodika prevence: 

Iveta Cyprichová  

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

17 

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

další funkce? 

- Ano, třídní učitel/ka 

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) Ve kterých oblastech primární prevence rizikového chování byste měl/a zájem se 

aktuálně vzdělávat? 

- Prevence šikany a projevů agrese 

- Prevence kyberšikany 

- Prevence užívání dalších návykových látek 

- Prevence duševních onemocnění a psychických problémů 

8) Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi? 

Ne a nemám o ni zájem 

9) 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 1 

Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé 

práci se žáky při preventivních aktivitách) 
1 



 Počet 

hodin 

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 
0 

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 3 

Suma řádků 12 

10) Stručně uveďte, co byste aktuálně nejvíce potřeboval/a ke zvýšení kvality vaší práce 

při vykonávání funkce školního metodika prevence: 

snížení úvazku přímé vyučovací činnosti 

Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních aktivitách a programech 

Program 1 - Moje cesta onlinem 

1) Název programu: 

Moje cesta onlinem 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

PČR 

4) Typ poskytovatele programu: 

Policie ČR 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ne 

6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 

7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Velmi spokojena 

9) Program byl hrazen převážně 

Doplňující text: zdarma 



10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 

které tímto programem třídy celkově strávily. 

 Počet tříd Počet hodin 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

ZŠ – přípravné třídy 0 0 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 3 6 

7. ročník ZŠ / sekunda 3 6 

8. ročník ZŠ / tercie 0 0 

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0 

Suma řádků 6 12 

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence kyberšikany 

Program 2 - Trestní odpovědnost nezletilých a mladistvých  

1) Název programu: 

Trestní odpovědnost nezletilých a mladistvých  

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

PČR 

4) Typ poskytovatele programu: 

Policie ČR 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ne 

6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 

7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Velmi spokojena 

9) Program byl hrazen převážně 

Jinak (prosím, stručně specifikujte) 



Doplňující text: zdarma 

10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 

které tímto programem třídy celkově strávily. 

 Počet tříd Počet hodin 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

ZŠ – přípravné třídy 0 0 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 0 0 

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 

8. ročník ZŠ / tercie 2 4 

9. ročník ZŠ / kvarta 3 6 

Suma řádků 5 10 

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence šikany a projevů agrese 

- Prevence záškoláctví 

- Prevence užívání tabáku 

- Prevence užívání alkoholu 

- Prevence užívání dalších návykových látek 

- Prevence kriminálního chování 

Program 3 - Cesta ke střízlivosti 

1) Název programu: 

Cesta ke střízlivosti 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Petr Harazim  

4) Typ poskytovatele programu: 

Jiný typ subjektu 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ne 

6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 



7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Velmi spokojena 

9) Program byl hrazen převážně 

Cílovou skupinou (žáky) 

10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 

které tímto programem třídy celkově strávily. 

 Počet tříd Počet hodin 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

ZŠ – přípravné třídy 0 0 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 0 0 

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 

8. ročník ZŠ / tercie 0 0 

9. ročník ZŠ / kvarta 3 6 

Suma řádků 3 6 

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence užívání alkoholu 

- Prevence užívání dalších návykových látek 

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... 

ZŠ – 

přípr

avné.

.. 

1. 

ročník 

ZŠ 

2. 

roční

k ZŠ 

3. 

ročník 

ZŠ 

4. 

ročník 

ZŠ 

5. 

roční

k ZŠ 

6. r. ZŠ 

/ prima 

7. r. 

ZŠ / 

sekun

da 

8. r. 

ZŠ / 

tercie 

9. r. ZŠ 

/ kvarta 

Suma 

sloup

ců 

Špatné vztahy mezi 

žáky 

(počet případů, 

nikoliv počet žáků) 

0 0 0 0 3 2 0 4 0 0 0 9 

Vyloučení určitých 

jedinců z 

kolektivu, 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 MŠ – 

děti... 

ZŠ – 

přípr

avné.

.. 

1. 

ročník 

ZŠ 

2. 

roční

k ZŠ 

3. 

ročník 

ZŠ 

4. 

ročník 

ZŠ 

5. 

roční

k ZŠ 

6. r. ZŠ 

/ prima 

7. r. 

ZŠ / 

sekun

da 

8. r. 

ZŠ / 

tercie 

9. r. ZŠ 

/ kvarta 

Suma 

sloup

ců 

ostrakizace 

(počet případů, 

nikoliv počet žáků) 

Případy 

opakovaného 

záměrného 

psychického i 

fyzického 

ubližování 

(počet případů, 

nikoliv počet žáků) 

0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 5 

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 1 0 0 0 1 

Projevy rasismu a 

xenofobie 

(počet případů, 

nikoliv počet žáků)  

0 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 0 

Záškoláctví 

(výskyt u počtu 

žáků) 
0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 6 

Podezření na 

skryté záškoláctví 

(záškoláctví s 

vědomím rodičů) 

(výskyt u počtu 

žáků) 

0 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 0 

Rizikové chování v 

dopravě 

(výskyt u počtu 

žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rizikové sexuální 

chování a 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 



 MŠ – 

děti... 

ZŠ – 

přípr

avné.

.. 

1. 

ročník 

ZŠ 

2. 

roční

k ZŠ 

3. 

ročník 

ZŠ 

4. 

ročník 

ZŠ 

5. 

roční

k ZŠ 

6. r. ZŠ 

/ prima 

7. r. 

ZŠ / 

sekun

da 

8. r. 

ZŠ / 

tercie 

9. r. ZŠ 

/ kvarta 

Suma 

sloup

ců 

nevhodné projevy 

sexuality 

(výskyt u počtu 

žáků) 

Poruchy příjmu 

potravy 

(výskyt u počtu 

žáků) 

0 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 0 

Kriminální chování 

- přestupky, 

provinění, trestné 

činy 

(výskyt u počtu 

žáků) 

0 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 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 4 0 6 0 10 

Užívání* alkoholu 

(výskyt u počtu 

žáků) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* 

konopných látek 

(např. marihuana, 

hašiš) 

(výskyt u počtu 

žáků) 

0 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 0 

Závislostní 

chování pro 

nelátkové 

závislosti (hazard, 

počítačové hry 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 MŠ – 

děti... 

ZŠ – 

přípr

avné.

.. 

1. 

ročník 

ZŠ 

2. 

roční

k ZŠ 

3. 

ročník 

ZŠ 

4. 

ročník 

ZŠ 

5. 

roční

k ZŠ 

6. r. ZŠ 

/ prima 

7. r. 

ZŠ / 

sekun

da 

8. r. 

ZŠ / 

tercie 

9. r. ZŠ 

/ kvarta 

Suma 

sloup

ců 

apod.) 

(výskyt u počtu 

žáků) 

Suma řádků 0 0 1 1 6 2 1 10 1 9 1 32 

Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy 

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

2 - stanovené cíle se spíše podařilo naplnit 

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

podařilo a díky čemu? 

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

školním roce zlepšili či změnili? 

Aktualizovat postupy při záchytu nikotinových sáčků, kratomu či jiných dosud legislativně 

nevyřešených látek.  

Specifické otázky pro Moravskoslezský kraj 

1) Celkový počet udělených snížených stupňů z chování: 

 Počet 

2. stupeň 4 

3. stupeň 5 

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 78305 549 

Neomluvené zameškané hodiny 728 6 

3) Realizace programu na téma duševního zdraví? 

Ne 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



8)  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním 

roce 2021/2022 
 

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 2021/2022 

 

Odborný rozvoj zaměstnanců včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Prohlubování kvalifikace 

 

Název vzdělávací akce 
 

Počet účastníků 

Roadshow pro školy 2021 Ostrava  
 

1 

Revize RVP ZV – Startovací balíček – Práce s daty, základy 

informatiky 2. stupeň 

 

1 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a 

programování - pro 2. stupeň  

 

1 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a 

programování - pro 1. stupeň 

 

 

1 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty - 1.st. 
 

2 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty - 2. st.  

1 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Informační systémy - 1.st  

2 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Digitální technologie - 1.st.  

1 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Digitální technologie - 2.st.  

1 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Vzdělávání koordinátorů   

2 

Revize RVP ZV - Startovací balíček – Konzultant revizí 
 

1 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - DIGI plovárna - Fyzika (2. 

stupeň) 

 

1 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Jak na nový RVP ZV ve 

škole – pro ředitele online 

 

1 

Odborný panel SYPO k revizím RVP ZV 

 

1 



Formativní hodnocení I – OKAPII 

 

1 

Formativní hodnocení II – OKAPII 

 

2 

Čtení a psaním ke kritickému myšlení v rámci projektu OKAPII - 

kurz 

 

1 

Postupy pro snazší začleňování dětí s OMJ do běžného kolektivu 

 

1 

Národní plán obnovy - online setkání s MŠMT 
2 

Formativní a normativní hodnocení žáků 
1 

Novely právních předpisů ve školství od 2021/2022 
1 

Nástrahy třídních knih a další dokumentace v MŠ – jak 

bezchybně vést klíčovou dokumentaci 

1 

Aktivizující metody a efektivní formy výuky v matematice 
1 

Efektivní výuka češtiny ve 2. ročníku s integrací prvoučných 

témat 

1 

Právní rámec problematiky POKOS 

 

1 

Programovací jazyk Scratch  
1 

Jak pracovat s třídním kolektivem při integraci ukrajinských 

žáků 

1 

Novela NV č. 75/2005 Sb. o rozsahu přímé vyučovací činnosti a 

novela ZPP 

 

1 

Jednání k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic – 

Moravskoslezský kraj 

1 

Kulatý stůl NPI ČR - Podpora dětí cizinců v předškolním 

vzdělávání 

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 často realizovány on-line formou webinářů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborný rozvoj zaměstnanců včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Zvyšování kvalifikace 



 

Název akce 
 

Počet účastníků 

 

Specializační studium Koordinátor ŠVP 
 

1 

Specializační studium Koordinátor ICT 
 

1 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ –  Český jazyk  
 

1 

 
Odborný rozvoj zaměstnanců zaměřený na zvyšování kvalifikace se uskutečňoval formou 

akreditovaného studia pořádajících institucí – vysokých škol a NIDV. 
 

 

9) 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. 

Žáci s potřebou podpory českého jazyka jako jazyka cizího, byli v péči proškoleného 

pedagogického pracovníka, který úzce spolupracoval se školním speciálním pedagogem.  

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 2018/19 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 Školní rok 2021/22 

 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 

Mateřská škola  2 2     3   

Základní škola 7 44 13 4  5 41 12 3 1 

Odlouč.pracov. 

ul. Slovenská 

   7 4    8 3 

Odlouč.pracov. 

ZŠ Stanislavice 

      1 1   

Třída dle §16 

odst.9 

  14 4    12 2  

Celkem 7 46 29 15 4 5 42 28 13 4 

 

 

Celkem se na výchovně-vzdělávací činnosti žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami podílelo 16 asistentů pedagoga v přepočteném úvazku 12,4832, z toho 4 asistenti 

pedagoga a 1 osobní asistent působili na pracovišti školy na ulici Slovenské, 2 asistenti 

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

1 na pracovišti MŠ na ul. Komenského. 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 podíleli další pedagogičtí pracovníci 

v přepočteném úvazku 1,00 na pracovišti školy na ulici Slovenské a na ZŠ na ul. 

Komenského. 

 

Přehled podpory asistence pedagoga v jednotlivých školních letech 

 

 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Počet AP  

 

10 9 13 14 16 17 

Přepočtený 

úvazek 

9,95 8,5 10,03 11,6667 12,4042  

Počet žáků 

s požadovanou 

podporou AP 

21 24 26 11 11 11 

Další pedagog. 

pracovník 

2 2 1 1 1 2 

Přepočtený 

úvazek  

1,00 1,00 1,00 1,00 1,0 1,0 

 

 

Údaje o počtech klientů, kterým byla poskytnuta ve školním roce 2021/2022 péče školního 

speciálního pedagoga 

 

Kategorie žáků Celkový počet žáků, kterým byla věnována péče 

ZŠ – 1. stupeň 14 

ZŠ – 2. stupeň 10 

Celkem 24 

 

 

 

 



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

nadále ovlivněny epidemiologickou situací v ČR) 

 

Kategorie realizovaných individuálně realizovaných skupinově 

Rodiče 

(škola)/konzultace 

24 0 

Učitelé/vedení ZŠ 21 0 

Rodiče předškoláků 8 0 

SPC, PPP 7 0 

Školní psycholog  15 0 

Asistent pedagoga 19 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 2021/2022 

 

Školní psycholog poskytoval poradenské služby žákům, zákonným zástupcům i 

pedagogickým pracovníkům v průběhu celého školního roku.  

Školní rok 2021/2022 byl již více předvídatelný oproti předešlému (pandemie Covidu 

– 19), uzavření školy bylo výjimečné. Školní psycholog poskytoval osobní konzultace, měl již 

možnost pracovat s třídním kolektivem. V průběhu roku se postupně zvyšovala potřebnost 

konzultovat psychický stav žáků (jak ze strany rodičů, tak třídních učitelů) a hledala se řešení 

pomocí dětem, které strádaly po dlouhodobé izolaci. Zvýšila se potřebnost konzultací 

s dětskými lékaři a psychiatry.   

I v tomto školním roce byly realizovány adaptační dny pro žáky šestých tříd, kariérové 

poradenství pro žáky devátých tříd, ve spolupráci s TU depistáže a náslechy v hodinách. 

Poznatky byly konzultovány s pedagogy daných tříd, v odůvodněných případech i s asistenty 

pedagoga. Systematicky probíhala spolupráce v rámci ŠPC s ostatními kolegy - speciálním 

pedagogem, výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Psycholog rovněž 

spolupracoval s pracovníky OSPOD, PPP, klinickými psychology, dětskými psychiatry, 

jinými poradenskými zařízeními dle potřeb školy – např. poradna Vigvam). 

Údaje o počtech klientů, tříd, kterým byla poskytnuta ve škol. roce 2021/2022 péče 

školního psychologa: 



  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

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

školní rok 2021/2022- zpráva o aktivitách školy 

 

Uplynulý školní rok navštěvovalo předškolní zařízení 21 dětí, 11 dívek a 10 chlapců. 

V průběhu školního roku jsme se zapojili do různých celoročních aktivit. 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, které navazují na roční období. Vzhledem 

k rozdílným vzdělávacím možnostem, jsme uplatňovali přiměřené metody a formy práce, 

v nichž převládalo prožitkové a situační učení. Děti jsme vedli tak, aby chápaly, že všichni 

jsou si rovni, bez ohledu na odlišnou barvu pleti, vyznání, národnost či jiné sociokulturní 

odlišnosti. Hlavním cílem bylo výchovou a vzděláváním rozvíjet osobnost všech dětí a 

propojit rodinný život s mateřskou školou.  

 

Přehled akcí v průběhu roku 

 

Září  

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

Pojď hrát hokej! 

 

Říjen 

Keramická dílna – spolupráce s DDM 

Projekt – Není drak jako drak 

 

Listopad 

Keramická dílna – spolupráce s DDM 

Vánoční focení dětí 

Ve zdravém těle zdravý duch 

 

Prosinec 

Čert a Mikuláš v MŠ 

Projektový týden – Když zazvoní zvoneček 

Divadelní představení – O sněhové vločce 

 

měsíc žáci jednotlivě práce se třídou 

zákonní 

zástupci pedagogové 

září 3 5 2 5 

říjen 69 2 5 5 

listopad 15 3 4 8 

prosinec 6 3 3 10 

leden 7 2 10 17 

únor 9 2 4 12 

březen 11 1 5 7 

duben 15 1 3 12 

květen 12 0 5 19 

červen 7 2 6 12 



Leden 

Karneval  

Fotografování v maskách 

Krmíme lesní zvěř 

 

Únor 

Krmíme lesní zvěř 

 

Březen 

Čtení dětem (student) 

Hasiči Horní Žukov 

Čtení dětem (babička) 

 

Duben 

Soutěžení s ČPZP – obrázky dle fantazie 

Den země 

Fotografování Jaro + tablo 

 

Květen 

Návštěva předškoláku v ZŠ 

Fotografování předškoláků  

Tablo MŠHŽ 

Divadlo Opava – Pohádkový příběh 

 

Červen 

Divadelní představení – Kašpárek a princezna 

Výlet Dolní Lomná – Zážitkové centrum Ursus 

Projektový den – Den rodiny s pasováním předškoláků 

Pohádkový les 
 

 
 

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

  školní rok 2021/22 – 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 10 

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 omezeny aktivity mateřské školy. 

 

 

 

 



Přehled realizovaných akcí ve šk. roce 2021/2022 

 

Podzimní barevný pramínek 

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

„Putování skřítka Podzimníčka“ – střednědobý projekt (měsíční) 

„Jablíčkobraní“ – týdenní projekt 

„Dýňobraní“ – týdenní projekt 

„Výtvarné hrátky ke Dni stromů“ – týdenní projekt 

„Jednoho dne kašel kamaráda našel“ – týdenní projekt se zaměřením na 1. pomoc 

„Ovoce a zelenina, to je zdraví, to je síla“ – týdenní projekt 

„Leť dráčku do nebe“ – dopolední drakiáda 

„Keramika“ – spolupráce s SVČ Amos 

„Vánoční focení“ – fa Photodienst 

 

Zimní křišťálový pramínek 

„Čertovská školka“ - tematický týden 

„Zdobení perníčků“ – spolupráce s SVČ Amos 

„Adventní čas“ – střednědobý vánoční projekt 

„My tři králové“ – projektový den 

„Zimní sněhohrátky“ – zimní sporty 

„Zimní olympijské hry 2022“ – týdenní projekt 

„Karneval s balonkovým kovbojem“ 

 

 

Jarní zvídavý pramínek  

„Týden plný řemesel“ – praktické činnosti 

„Mezinárodní den vody“ – projektový den 

„Hody, hody doprovody“ – tematický týden plný tradic 

„Země – to je domov náš“ – projektový týden 

„Škola lektvarů a kouzel“  

 

Letní skotačivý pramínek 

„Den dětí s opičkami – opičí party“ 

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

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

„Loučení s předškoláky“ – odpoledne s rodiči 

„Výlet do MiniZOO“ 

Celoroční aktivní spolupráce s MěK Havlíčkova – besedy, projekty, tematické dny 
 

 
 

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 2021/2022 byly obě třídy obsazeny v celkovém počtu 36 dětí. 

Předškolní výchova a vzdělávání dětí vycházely ze Školního vzdělávacího programu 

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

týdenních tematických plánů.  

.  

 

 

 

 

 

 
 



Přehled realizovaných akcí ve šk. roce 2021/2022 

 

Podzimní barevný pramínek 

 

„Předplavecký výcvik“  

„Keramika“ – spolupráce s SVČ AMOS 

„Putování se podzimním barevným pramínkem“ – projektový týden 

„Se Sokolem do života“ – celoroční projekt 

„Výstava ke Dni stromů“ 

„Vánoční focení“ – fa Photodienst 

 

Zimní křišťálový pramínek 

 

„Divadlo Letadlo“ – Vypečené Vánoce 

„Zdobení perníčků a keramika“ – spolupráce s SVČ AMOS 

„Advent v mateřské škole“ – projektový týden 

„Mikuláš ve školce“ 

„Vánoční zpívánky“ 

„U perníkářky" – Vánoční výstava perníků, perníkové tvoření 

„Advent v Těšíně" -  spolupráce s SVČ Amos 

„Zimní návštěva knihovny“ – spolupráce s MěK Ostravská 

„Scénické čtení MěK“ Havlíčkova Český Těšín 

„Masopustní veselí aneb karneval ve školce“ – projektový týden 

„Život volně žijících zvířat v zimě“ – spolupráce s Muzeem Těšínska 

 

 

Jarní zvídavý pramínek 

 

„Keramika“ – spolupráce s SVČ AMOS 

„Noc s Andersenem“ 

„Březen – měsíc knihy“- spolupráce s MěK Ostravská 

„Jarní stezka kolem školky, pro zvídavé rodiče, kluky a holky“ 

„Myška Klárka a Veverka Terka a ve školce“ – divadélko Ententýky 

„U perníkářky" – Velikonoční výstava perníků, perníkové tvoření 

„Den Země“- program na Náměstí ČSA 

„Filipojakubský den“- projektový den  

 

 

Letní skotačivý pramínek 

 

„Besídka pro maminky“ 

„Rozloučení se školkou“ – projektový týden 

„Pohádkový Les“ – spolupráce s SVČ AMOS 

„Focení předškoláků na Tablo“ 

„Výchovný koncert“- spolupráce s ZUŠ P.Kalety 

„Výlet URSUS Dolní Lomná“ 
„Návštěva Muzea Těšínska“ – prohlédnutí expozic Historické budovy Muzea Těšínska 

„Pasování předškoláků“ – spolupráce s Muzeem Těšínska 

„Vystoupení dětí“ – spolupráce s CHARITNÍM DOMEM POKOJNÉHO STÁŘÍ 

„Pirátský Den dětí – kouzelnické vystoupení Čaroděje Ivoděje 

„Myška Klárka a Veverka Terka a ve školce“ – divadélko Ententýky 

„Den požární bezpečnosti – IZS Český Těším 

„O třech princeznách“ – Těšínské divadlo Bajka 

 

 

 



Mateřská škola ul. Frýdecká 691, 73701 Český Těšín  

školní rok 2021/2022 – zpráva o aktivitách školy 

 

Výchovně vzdělávací činnost ve školním roce 2021/2022 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 

zapojili do soutěže vyhlášené Městským úřadem Český Těšín ve sběru lesních plodů. Využili 

jsme nabídky spolupráce s SVČ Amos v Českém Těšíně, s knihovnou ve  Svibici a s malými 

divadelními formacemi. Také jsme obnovili spolupráci se Slezskou diakonií. 

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 již proběhl standardně. Celosvětová pandemie nás ovlivnila pouze 

částečně. Ke konci školního roku jsme z důvodu války na Ukrajině přijali chlapce z Ukrajiny, 

který se bez problému začlenil do kolektivu dětí. 

 

 

Přehled realizovaných akcí ve školním roce 2021/2022 

 

 

            Září 

            Třídní schůzka s rodiči 

            Plavecký výcvik 

            Malí hokejisté 

            Biojarmark-Albrechtova střední škola 

             

            Říjen 

            Plavecký bazén 

            Návštěva knihovny-„Knihy a pohádky pro malé čtenáře“ 

            Keramika-SVČ Ámos 

             

            Listopad 

            Keramická dílna -glazování 

            Vánoční focení 

             

            Prosinec  

            Čertovský den v MŠ s návštěvou Mikuláše 

Vánoční besídka s rozdáváním dárků 

Návštěva knihovny-vánoční čtení 

 

Leden  

            Návštěva knihovny-zimní čtení 

 

            Únor 

            Divadélko: Ententýky 

            Keramika-velikonoční tvoření 

            Keramika-glazování 

 

            Březen 

            Divadélko : Ententýky 

            Keramika-jarní tvoření 

            Keramika-glazování 

 

 



 

            Duben 

            Divadélko Ententýky-Detektivní pohádka 

            Dílny s rodiči-velikonoční tvoření 

            Návštěva knihovny-„Jak pejsek a kočička slavili Velikonoce“ 

            Velikonoční jarmark-náměstí ČSA 

            Den země-náměstí ČSA 

 

            Květen 

            ZUŠ Pavla Kalety-koncert pro děti 

            Divadlo-Vodácká pohádka 

            Den matek s rozloučením s předškoláky-vystoupení dětí  

            Divadlo Bajka-O 3 princeznách a tříhlavém drakovi 

             

             

            Červen 

Oslava Dne dětí na školní zahradě 

Školní výlet-Dolní Lomná –URSUS 

Výchovný koncert-Letní zpívánky 

Pohádkový les s Ámosem 

Závěrečné focení dětí 

Návštěva 1.C třídy-ZŠK 

   
 

                           

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

školní rok 2021/2022 – zpráva o aktivitách školy 

 

V uplynulém školním roce jsme pracovali podle Školního vzdělávacího programu 

s názvem Barevná řeka poznání.  

Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo mateřskou školu 23 dětí ve věku od 2 do 6 

let. V lednu se zápisu zúčastnilo 12 předškolních dětí. Devět jich nastoupilo do 1. ročníku 

základní školy a tři 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  

Návštěva na farmě p. Šedé (koně) 

Projekt s hasiči 

Biojarmark  

Říjen 

Návštěva památníku Zwyrko a Wygura 

Dětský svět Ostrava 

Strašidelný den 

Listopad 

Přírodovědná stanice – spolupráce se ZŠ Stanislavice 

Prosinec 

Mikulášská nadílka ve spolupráci se ZŠ Stanislavice 

Vánoce ve školce 

Leden 

Tříkrálové koledování 



Únor 

Marlenka – exkurze ve spolupráci se ZŠ Stanislavice 

První pomoc – beseda se zdravotnicemi 

Keramické tvoření  s AMOSEM 

Březen 

Karneval s Hopsalínem 

Duben 

Noc s Andersenem 

Knihovna Svibice – beseda s pohádkou 

Den Země  

Květen 

Návštěva Městského úřadu ČT (předškoláci) 

Návštěva na farmě p. Šedé – jízda na koních  

Červen 

Školní výlet – hrad Bouzov, Javořičské jeskyně ve spolupráci se ZŠ Stanislavice 

Mobilní planetárium 

Pohádkový les AMOS 

Pasování předškoláků 

 
 

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

školní rok 2021/2022 – zpráva o aktivitách školy 

 

Základní škola v Českém Těšíně – Stanislavicích měla ve školním roce 2021/2022 

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

      Pozitivum při práci ve spojených ročnících 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. 

     V rámci čtyř spojených ročníků v jedné třídě je také náročnější a problematičtější dobře 

rozčlenit a zorganizovat vyučovací hodinu, ale to vše se nám úspěšně daří naplňovat.  

     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. v hodinách TV, 

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

    V letošním školním roce jsme se zúčastnili Biojarmarku na Albrechtově středí škole, 

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

nadílku, byli jsme na farmě Šedá, kde žáci jezdili na koních, zúčastnili jsme se akce Dravci, 

navštívili jsme výrobnu Marlenka ve Frýdku Místku, přírodovědnou stanici SVČ Juventus 

v Karviné, zúčastnili jsme se Dne Země na náměstí v Českém Těšíně, oslavili jsme Den dětí, 

přijelo k nám mobilní planetárium, s SVČ Ámos žáci pracovali v dílničkách polytechnické 

výchovy, proběhlo keramické tvoření a jeli jsme na výlet na hrad Bouzov a do Javoříčských 

jeskyní. Ve školní družině proběhla Noc s Andersenem a Den stromů. 

     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 2021/2022 – zpráva o aktivitách školy 

 

 

Na pracovišti ZŠ Slovenská se ve školním roce 2021/2022 vzdělávali ve třech třídách 

zřízených podle § 16 odst. 9) školského zákona. 

Ve výuce byli pedagogům nápomocni 4 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 2021/2022 zúčastnili těchto akcí a projektových dnů: 
 

• Městská knihovna Český Těšín – Svibice: „Dobrodružství v knihovně“, „Co se děje v 

noci“, „Zimní sporty“, „Vánoční malované písničky“, „Potmě, aneb co se děje v noci“ 

• Projektové dny: „Co se děje v noci“, „Rej masek“, „Čím budu“, „Zimní království“, 

„Koulelo se jablíčko“ 

• Projektové vyučování „Čertíci“, „Vánoční pohoda“  

• Školní výlet „Dinopark Orlová“ 

• Muzeum Český Těšín, akce ke dni Den Země 

• „Polytechnické dílny“ pořádané AMOS Český Těšín 

• Zapojení do soutěže ke „Dni stromů“ – 3. místo 

 

 

Zpráva školní družiny: 

Během školního roku 2021/2022 navštěvovalo školní družinu ve dvou odděleních 11 

účastníků, z toho 2 dívky a 9 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. 

Obě oddělení se zapojovala do projektových dnů pracoviště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Komenského 607/3, 73701 Český Těšín  

školní rok 2021/2022 – zpráva o aktivitách školy 

 

      

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

Člověk a příroda“ školní rok 2021/2022 

 

Matematika 

Do školního kola Matematické olympiády 2021/2022, která se na naší škole konala 

dne 11. 10. 2021, se zapojili 4 žáci 6.C.  

V následujícím měsíci se 2. 11. 2021 zúčastnilo 24 vybraných žáků napříč 2. stupněm 

ZŠ školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Ze všech nejlépe si letos vedli žáci O. Ž. 

ze 6.A, a S. K. z 8.B, kteří se umístili mezi třemi stovkami nejúspěšnějších soutěžících jejich 

kategorií. 

Dne 14. 2. 2022 se vybraní žáci druhého stupně účastnili matematické soutěže Pangea, 

kde se opět nejlépe umístil žák 6.A O. Ž., který získal 22. místo v kraji a celorepublikově bral 

216. příčku. 

Dne 18. 3. 2022 se vybraní žáci zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan. 

Celkem 73 žáků 2- 9. tříd reprezentovalo všechny 4 kategorie - Cvrček, Klokánek, Benjamín 

a Kadet. Největší bodový zisk – 109 bodů z celkového počtu 120 získal V. Ř. ze 7.B, a o 

pouhý bod mu uteklo třetí místo v okresním kole. 

V letošním roce rovněž probíhalo doučování žáků z matematiky i příprava žáků 9. ročníků 

k přijímacím zkouškám na SŠ. 

Přírodopis 

Říjen 2021 znamenal pro žáky 2. stupně každoroční tradiční soutěžení v rámci 

školního kola Přírodopisného klokana. 

Dále se v letošním roce poprvé připravovali vybraní žáci 6. a 7. ročníku na 

přírodopisnou soutěž v ZOO Ostrava (Soutěž mladých zoologů dne 8. 11. 2021). Účast však 

musela být bohužel na poslední chvíli z důvodu nemoci zrušena. 

Po této absenci jsme se rozhodli nasbírat síly a vyzkoušet jarní kolo, opět pořádáno 

ZOO Ostrava. Dne 21. 3. 2022 jsme se tedy vydali reprezentovat naši školu na přírodovědnou 

soutěž Velká cena ZOO Ostrava s tématem Lesy ČR. Náš tým „Kachny z Těšína“ byl složen 

ze čtyř žáků šestého ročníku (6.A – K. C., 6.C – J. B., J. L., H. M.) a jedné žačky sedmého 

ročníku (7.A – M. J.). Tým postoupil do finále soutěže, kterého jsme se účastnili v neděli 3. 4. 

2022. Mezi obrovskou konkurencí (141 týmů dané kategorie!)  tým nakonec vybojoval krásné  

12. místo. 

V jarním období 2022 se třídy 2. stupně účastnily promítání filmů s environmentální 

tématikou v rámci spolupráce s Albrechtovou střední školou. 

Dne 2. 6. 2022 se žáci osmých tříd účastnili akce pořádané nemocnicí v Českém 

Těšíně – Den zdraví. Cílem této vzdělávací akce bylo praktické procvičení znalostí první 

pomoci. 

Chemie 

V rámci vyučovacího předmětu chemie se v tomto školním roce  dne 6. 6. 2022 

účastnili žáci 6.D exkurze v OS Trianon. Exkurze byla zaměřena na třídění a recyklaci 

elektroodpadu s praktickou částí – rozebírání a třídění elektrosoučástek. 

Informatika 

Ve dnech 8-19. 11. 2021 se žáci 5. ročníku i druhý stupeň ZŠ poprvé účastnili 

školního kola soutěže Bobřík informatiky. 

Zároveň se 12. 11. 2021 premiérově účastnili vybraní žáci 8. a 9. ročníků jiné 

počítačové soutěže – IT SLOT. 

13. 6. 2022 byl pro žáky 8. ročníků připraven projektový den s počítačovou hrou Minecraft. 

V rámci spolupráce se Střediskem volného času AMOS "Od řemesla k technice" se 

třídy druhého stupně v průběhu školního roku účastnily praktických prací s 3D tiskárnou. 

 



Fyzika 

V listopadu 2021 se vybraní žáci 6-9. ročníků účastnili školního kola soutěže 

Astronomická olympiáda. 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

 

Ve školním roce 2021/2022 jsme uskutečnili školní kolo olympiády v českém i 

anglickém jazyce. V okresním kole olympiády v anglickém jazyce žákyně A. Z. z 9. A získala 

krásné 2. místo. Z 88 účastníků okresního kola olympiády v českém jazyce se žákyně P. S. 

z 8. B umístila na 14. příčce. 

V literární soutěži Staň se spisovatelem, pořádané Městskou knihovnou Český Těšín, 

vyhrála naše žákyně Z. O. ze 7. B. Oceněna zvláštní cenou byla žákyně P. S. z 8. B. 

V  loňském školním roce proběhlo také školní kolo recitační soutěže, zúčastnili jsme se i 

městského kola. 

Tradičně žáci 2. stupně navštívili divadelní představení v Těšínském divadle, tentokrát 

zhlédli hru Rychlé šípy. 

 

 
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 27. 1. 2022 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády v jednacím sále školy. 

Celkem se zúčastnilo 16 žáků 8. a 9. tříd. Vítězem se stal žák z 9. C. Okresního kola 

konaného dne 22. 3.  2022 v Karviné se účastnil žák P. P., který skončil na 18. místě.  

Dne 24. února 2022 se uskutečnil 4. ročník soutěže "Jak dobře znáš svůj kraj", kterou 

pořádá Božkovo gymnázium Český Těšín. Žáci českotěšínských škol poměřovali své síly 

v teoretických znalostech z geografie a historie Těšínského Slezska a praktických znalostech 

fyziky. Za naši školu se účastnily dva tříčlenné týmy, kdy tým žáků 9.B skončil na prvním 

místě a tým žáků 9.C na druhém místě. 

16.3. 2022 se žáci devátých tříd měli možnost seznámit s historií výstavby a typy čs. 

opevnění v rámci besedy se členy Klubu vojenské historie Chotěbuz. Žáci si kromě 

vyslechnutí poutavého výkladu mohli součásti výzbroje a výstroje prohlédnout, ale i 

vyzkoušet sami na sobě. 

V červnu 2022 se dvě družstva žáků osmé třídy zúčastnila branně vědomostního závodu 

Wolfram 2022, kde jedno družstvo obsadilo 3. místo a postoupilo do krajského kola. Krajské 

kolo se konalo 9.9.2022 ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá, kde ve velké konkurenci 

26 týmů skončilo naše družstvo na krásném 9. místě. Žáci prověřili své znalosti z historie 

Ostravské operace, ale taktéž z topografie, zdravovědy nebo střelby za vzduchovky. 

Hudební projekt „Rozvíjej se poupátko“ tento rok oslavil 20 let svého trvání. Školní kolo 

soutěže se uskutečnilo 7. dubna 2022 a regionální kolo, ve kterém naši školu reprezentovali 

vybraní žáci, proběhlo 12. května 2022 v KD Střítež. Na vítězné příčky naši žáci nedosáhli, 

ale získali motivaci a zkušenosti do dalších ročníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Škola v přírodě Kunčice pod Ondřejníkem“  

 

        Zotavovací akce pro žáky 1. stupně založena 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 2021/2022 

z důvodu koronavirové situace nekonal. 

 

Hodnocení sportovní činnosti ve školním roce 2021/2022 

 

Sportovní soutěže 1. stupně základní školy 

Ve školním roce 2021/2022 se měl  konat další ročník soutěže: „Pohár starosty města 

Český Těšín“. Tato městská sportovní soutěž se  však z důvodu pandemie COVID 19 

nemohla realizovat.  

Jediná sportovní soutěž, které se naše škola zúčastnila, byla Liga mistrů prvňáčků ve fotbalu, 

která se konala 21.6.2022.  V turnaji  pěti základních škol jsme se umístili na druhém místě. 

 

 

Tělesná výchova žáků na 2. stupni naší školy 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 2021/2022 se z důvodu epidemie COVID – 19 neuskutečnily žádné 

mimoškolní sportovní soutěže. Neproběhly ani tradiční soutěže v rámci poháru starostky 

města a neuskutečnil se na naší škole tradiční vánoční turnaj v přehazované a volejbalu. 

Ve dnech 14. – 18.2.2022 se konal ve SKI areálu Severka lyžařský výcvik a to za 

účasti 51 žáků převážně ze 7. tříd. Žáci vytvořili 6 lyžařských družstev pod vedením 

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

nejen lyžování, ale i přednáška zdravotnice o první pomoci, film - Metodika lyžování a 

přednáška o lyžařském vybavení a jeho údržbě. Večerní společný program zajišťovali žáci 

jednotlivých družstev ve spolupráci s vychovateli. Na závěr se konala soutěž jednotlivých 

kategorií ve slalomu. Nejlepší žáci byli odměněni věcnými cenami a diplomy. 

Dne 20.4.2022 byla pro vybrané žáky 2. stupně uspořádaná Velikonoční laťka. 

Soutěže ve skoku vysokém se zúčastnilo 61 žáků III. a IV. kategorie. Žáci, kteří se umístili na 

stupních vítězů, byli odměněni medailemi, diplomy a věcnými cenami. 

16. června 2022 se konal sportovní den pro žáky 2. stupně v atletických disciplínách, 

tj. sprintu, vytrvalostním běhu, hodu kriketovým míčkem, vrhu koulí, skoku do dálky a 

štafetách 4x60 m. Rozhodčími těchto soutěží byli učitelé a asistenti druhého stupně naší 

školy. Úspěšní sportovci atletických disciplín byli odměněni medailemi, diplomy a věcnými 

cenami.  

 

Dopravní výchova 2021/2022 

 

Na začátku školního roku se žáci 9. tříd zúčastnili 8. 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. 

V rámci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu proběhla ve dvou 

vyučovacích hodinách u žáků 3. ročníku výuka Chodec a u 4. tříd výuka Cyklista, která byla 

ještě rozšířena o další 2 vyučovací hodiny se zaměřením na praktický výcvik  na dopravním 

hřišti na ul. Frýdecké. Děti si zde otestovaly znalosti přímo v praxi. Výuka byla u těchto žáků 

ukončena závěrečným testem a jízdou na kole podle pravidel silničního provozu. Po 

úspěšném vykonání žáci obdrželi tzv. průkaz cyklisty.  

 Po tříleté přestávce, způsobená koronavirovou situací, se opět konala dopravní 

soutěž mladých cyklistů, které se naši žáci Masarykovy základní školy s oblibou zúčastňují. 

Na konci dubna proběhlo na školním dvoře školní kolo dopravní soutěže, do kterého se 



přihlásilo 40 žáků ze 4. - 8. tříd a mělo 2 části: test z pravidel silničního provozu a jízdy 

zručnosti na kole mezi překážkami.  

Do městského kola, které se uskutečnilo na ZŠ Hrabina na ul. Ostravské, naši školu 

úspěšně reprezentovali žáci v mladší a starší kategorii. Soutěžilo se v 5 disciplínách: 

zdravověda, jízda zručnosti na kole, jízda na dopravním hřišti a test z pravidel silničního 

provozu. V obou kategoriích naši žáci získali 1. místo a zaslouženě postoupili do okresního 

kola, které se uskutečnilo v Bohumíně.  

V okresním kole družstvo ve starší kategorii obsadilo krásné druhé místo. Mladší žáci 

svou kategorii vyhráli a zajistili si tím postup do krajského kola. To proběhlo ve Frenštátě pod 

Radhoštěm, kdy během dvou dnů účastníci závodili v pěti disciplínách (jízda na dopravním 

hřišti, labyrint, test z pravidel silničního provozu, zdravověda a jízda zručnosti na kole). V 

silné konkurenci vybojovali skvělé druhé místo.  
 

Školní aktivity v oblasti environmentální výchovy - EVVO 

 

Ve školním roce 2021/2022 se naše škola zapojila do podzimní aktivity „Dne stromů“ 

svými výrobky z přírodních materiálů. Účastnili se žáci děti všech škol a školských zařízení.  

Rovněž se žáci naší školy zapojili do dalších aktivit, jako byly „Biojarmark,“ „Den 

země“ a „Envofilm, “ a to ve všech věkových kategoriích. 

 

 

 

Činnost školní družiny Komenského ve školním roce 2021/2022 

 

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 

6. oddělení Sluníčka 

 

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 včetně přípravy na vyučování účastníků zájmového vzdělávání ve školní 

družině.  Relaxační i zájmová činnost je realizována ve velké míře venku, a to jak v letních, 

tak i zimních mrazivých dnech. Pro tyto  účely je využíváno zejména školní hřiště spolu 

s přilehlými zpevněnými a travnatými plochami.  

V rámci projektů na podporu zájmového vzdělávání proběhly pravidelně akce jako 

Velikonoční či Vánoční nebo Rozloučení s účastníky školní družiny. Aktivně pokračovala 

spolupráce se Střediskem volného času  Amos Český Těšín a městskou knihovnou, Kinem 

Centrál „Bijásek“. 

Jelikož jednou z priorit školy zájmového vzdělávání ve ŠD je vedení účastníků 

zájmového vzdělávání k enviromentální výchově a vzdělávání, požádala škola pro příští 

školní rok o účelový neinvestiční příspěvek dotačního programu „Podpora environmentálního 

vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve školství“ vyhlášeného Odborem životního 

prostředí a zemědělství krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

 

 

Zájmová činnost ve školním roce 2021/2022 - zájmové vzdělávání, kroužky 

 

Přehled kroužků a počet jejích účastníků ve školním roce 2021/2022 

 

Poř.č. Název kroužku 

Počet 

přihlášených 

dětí/žáků   

Cílová skupina 

1.  Biofeedback individuálně děti MŠ i žáci ZŠ 

2.  
Příprava k přijímacím 

zkouškám z Čj 
52 

žáci 9. ročníku 

3.  
Příprava k přijímacím 

zkouškám z M 
50 

žáci 9. ročníku 

 

 

     Zájmového vzdělávání ve školním roce 2021/2022  se účastnilo celkem 102 účastníků.  

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

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

k přijímacím zkouškám na střední školy. 

 
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 

 

Od 1. 1. 2021 do 31.12.2022 škola realizovala v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání projekt MŠMT „Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony III“. Cílem výzvy v rámci Šablon III byla podpora mateřských škol 

naší organizace. Šablony pomáhaly školám lépe zvládnout průběh společného vzdělávání dětí, 

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

školní docházky. Po ukončení projektu jsou pozice chůvy v mateřských školách ve výši 1,8 

úvazku financovány z prostředků Města Český Těšín. 

       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.   



 

Nově se škola zapojila do projektu Operačního programu Jan Amos Komenský „Společně to 

zvládneme“. 

Projekt je zaměřen zejména na následující témata:  

- personální podpora – školní speciální pedagog ZŠ a školní psycholog k potřebným 

žákům  a žákům se specifickými potřebami. 

- vzdělávání pracovníků v ZŠ 

 

Cílem projektu je napomáhat vytvářet a zlepšovat podmínky pro úspěšnou integraci žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, podílet se  na zajištění bezpečného a zdravého klimatu 

školy, přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro 

všechny žáky školy.  

 

 

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 2021/2022 a další mediální 

prezentace naší organizace 

 

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

 

TĚŠÍNSKÉ LISTY ze dne 26.7.2022, ročník XVI, číslo 8 

 

Liga mistrů prvňáčků 2022 

Dne 21.června 2022 se uskutečnil fotbalový turnaj českotěšínských žáčků prvních tříd o 

Putovní pohár -Liga mistrů prvňáčků. Náš tým obsadil úspěšnou druhou příčku z pěti 

účastněných škol. Gratulujeme. 

Žáci Masarykovy základní a mateřské školy pokračují v úspěšné reprezentaci 

Žáci naší školy se úspěšně zúčastnili nejen okresního ale i krajského kola v dopravní výchově. 

Museli závodit v pěti disciplínách: jízda na dopravním hřišti, labyrint, test z pravidel 

silničního provozu, zdravověda a jízda zručnosti na kole. V obou kategoriích mladších i 

starších žáků obsadili krásné první i druhé místo. Velké poděkování patří Mgr. Karině 

Stavarské, která zodpovědně připravila všechny soutěžící. Blahopřejeme. 

 

 

 



Město ocenilo studenty a žáky českotěšínských škol 

Před koncem školního roku ocenilo město výjimečné studenty českotěšínských škol. Za naši 

školu byli oceněni dva žáci. Sandra Stéblová – výborný prospěch, úspěšná reprezentace 

v krasobruslařských závodech, reprezentace v krajském kole dopravní a cyklistické soutěži. 

Lukáš Hlisnikowski – nadprůměrné studijní výsledky, výborná hra na klavír a housle, aktivní 

úspěšný sportovec 

 

 

TĚŠÍNSKÉ LISTY ze dne 24.4.2022, ročník XVI, číslo 5 

 

Město ocenilo nejlepší pedagogické pracovníky 

V prostorách Kulturního a společenského střediska se sešli zástupci českotěšínských škol a 

Střediska volného času Amos, aby spolu se zástupci města poděkovali všem pedagogům 

za jejich dosavadní práci a ocenili ty nejlepší za uplynulý rok. Za naši školu si ocenění 

převzala Mgr. Anna Káňová v kategorii“ Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou 

činnost“. Také gratulujeme. 

 

 

TĚŠÍNSKÉ LISTY ze dne 22.3.2022, ročník XVI, číslo 4 

 

Děti zpívaly slezské písně 

SVČ Amos ve spolupráci s Folklorním sdružením Těšínského Slezska pořádal dne 3.2.2022 

soutěžní přehlídku lidových zpěváčků pod názvem „Zpěváček 2022. Děti soutěžily  

v několika kategoriích. 

V 1. a 3.kategorií byly úspěšné dvě žačky z 1.stupně. Barbora Kaminská obsadila 1.místo, 

Marie Hráčová 2.místo. Oběma gratulujeme. 

 

 

TĚŠÍNSKÉ MINUTY č. 15 ze dne 13.4.2022 

 

Město ocenilo pedagogy ku příležitosti Dne učitelů. Za naší školu byla oceněna Mgr. Anna 

Káňová v kategorii“ Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost“.  

 

 

TĚŠÍNSKÉ MINUTY č. 26 ze dne 29.6.2022 

 

Město ocenilo žáky a studenty. Naše žákyně Sandra Stéblová – výborný prospěch, úspěšná 

reprezentace v krasobruslařských závodech, reprezentace v krajském kole dopravní a 

cyklistické soutěži. Náš žák Lukáš Hlisnikowski – nadprůměrné studijní výsledky, výborná 

hra na klavír a housle, aktivní úspěšný sportovec. 

 

 

 

 

 



 

10)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

 inspekcí 

 
Inspekční činnost Českou školní inspekcí ve školním roce 2021/2022 byla vykonána 

prostřednictvím dálkového certifikovaného šetření InspIS SET - Výběrové zjišťování 

výsledků žáků 5. roč., které bylo zaměřeno na matematiku, český jazyk a dovednosti 

usnadňující učení.  

M – průměrná úspěšnost žáků školy byla 40% 

Čj – průměrná úspěšnost žáků školy byla 62% 

Dovednosti usnadňující učení  – průměrná úspěšnost žáků školy byla 43%  

 

 

 

11)  Základní údaje o hospodaření školy 

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za období 1.1.2021 – 

31.12.2021 je přiložena k výroční zprávě o činnosti školy jako příloha č. 1., přílohou č. 2 je 

výroční zpráva o poskytovaní informací za rok 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

 

 


