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- spolupráce se subjekty 

- projekty 

- údaje o pracovnících školy 
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Výroční zpráva :  
 

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

Odloučená pracoviště : 
Bystřice 402 (původní česká škola) 
Bystřice 106 (mateřská škola) 

Bystřice 295 (mateřská škola) 
 
Zřizovatel školy : 

Obec Bystřice, 739 95 Bystřice nad Olší 366, okres Frýdek-Místek 
 
Právní forma školy : 

příspěvková organizace, právní subjektivita od 1.ledna 2002 
IČ : 70 94 26 41 
DIČ : CZ70942641 

 
Ředitel školy: 

Mgr. Jan Čechura 
 
Statutární zástupce ředitele školy :  

Miroslav Kozel (zástupce pro výchovně vzdělávací činnost ZŠ) 
 
Zástupce ředitele :  

Věra Navrátíková (zástupkyně pro výchovně vzdělávací činnost MŠ) 
 
Kontaktní údaje : 

telefon : 558 558 200 
e-mail  : skola@zs-bystrice.cz 

www   :   www.zs-bystrice.cz  

 
Datum zřízení školy : 1927 
Datum zařazení školy do sítě škol : 27.5.1996 

REDIZO : 600 133 630 
 
Součásti školy : 

Základní škola 848 (celková tabulková kapacita 600 žáků) 
Základní škola 402 – odloučené pracoviště 

Mateřská škola 106 (celková tabulková kapacita 178 dětí) 
Mateřská škola 295 – odloučené pracoviště 
Mateřská škola 402 – odloučené pracoviště 

Školní družina (celková tabulková kapacita  150 žáků) 
Školní jídelna ZŠ 848 a školní jídelna MŠ 106 (celková tabulková kapacita 945 obědů) 
Školní výdejna MŠ 295, MŠ 402 (celková tabulková kapacita 60 obědů) 

 
 
 

 

mailto:skola@zs-bystrice.cz
http://www.zs-bystrice.cz/
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Základní údaje o škole a součástech školy, které sdružuje ve školním roce 2013/2014 
(za celé zařízení) 

 Počet 

tříd/skupin 

Počet žáků Počet žáků na 

třídu 

Přepočtený 

počet prac. 

Počet žáků na 

pedagoga 

1.stupeň 12 241 20,08 13 18,53 

2.stupeň 11 241 21,91 19,41 12,42 

ZŠ 23 482 20,96 32,4 14,87 

ŠD 5 144 28,80 4,2 34,28 

MŠ 7 170 24,29 13,87 12,26 

ŠJ x x x 14,56 x 

 
 

Seznam mimoškolních či občanských sdružení při základní škole : 

 
Sdružení rodičů při základní škole 

Sdružení rodičů při mateřské škole 
Školská rada 
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I. Výroční zpráva základní školy 
 
Vzdělávací program základní školy : 

Vzdělávací program číslo jednací MŠMT Školní rok 2013/2014 

V ročnících Počet žáků 

Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání č.j. 699/2007 

1. –  9. 482 

 

Přehled povinně volitelných a nepovinných předmětů : 
Povinně volitelné předměty :                  Nepovinné předměty : 
Cvičení z matematiky                             Pohybové a sportovní aktivity 

Konverzace v anglickém jazyce               Plavání 
Informatika                        Keramika 
Pohybové a sportovní aktivity                  Cvičení z matematiky   

                         Sborový zpěv 
                 Dramatická výchova 

                                                           Multimediální výchova 
         Náboženství   
 

Spolupráce a uskutečněné projekty : 
 
a) mezinárodní 

- "Hudba a zpěv nás spojují" - spolupráce v oblasti kultury s Gymnazjum Konczyce 
Wielke (Polsko) - projekt v trvání 6 měsíců 
-"First Lego League" (FLL) – mezinárodní celosvětová soutěž družstev v LEGO 

projektech 
- Příhraniční projekt koordinovaný ZŠ a MŠ s p.j.v. Bystřice a Gymnazjum Cieszyn – 
spolupráce 9.třídy na projektu  

- Sportovní utkání se základní školou v Polsku (Konczyce Wielke) 
- Setkání na hranici se žáky základní školy z Polska (Konczyce Wielke) 
 

 
b) národní 
- Školní divadelní přestavení – připraveno žáky z 1. – 9.ročníku pro ostatní žáky školy 

a pro okolní školy a bystřickou veřejnost 
- Představení ke Dni matek připravené žáky na prvním stupni v rámci jednotlivých tříd 

- Celoroční sportovní projekt Mršťné tělo pro žáky prvního stupně v disciplínách 
štafetový běh, šplh, silový trojboj, překážková dráha, florbal a plavání 
- Mikulášská nadílka ve spolupráci se Sdružením rodičů 

- Výstava ve spolupráci s Muzeem Těšínska  
- Vydání knihy Od čeština k české škole - projekt spolufinancovaný KÚ MSK Ostrava 
- Slavnostní koncert k výročí 230. zahájení vyučování v Bystřici 

- Tradiční školní radovánky – vystoupení žáků z MŠ a ZŠ 
- Dějepisná exkurze do Osvětimi, Věličky a Krakova 
- Dopravní soutěž vědomostní včetně jízdy zručnosti 

- Nepravidelné vydávání školního časopisu Drbníček 
- Pokračování v projektu EU Ovoce do škol 
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- Projekt Cvičení v přírodě pro žáky prvního stupně 

c) spolupráce se sdružením rodičů 
- celoroční spolupráce se Sdružením rodičů byla tradičně na velmi dobré úrovni, 
především na úrovni vedení. 

Sdružení rodičů se podílelo na úhradě nákladů ve sportovních, kulturních a 
vědomostních soutěžích a při úhradách nákladů na dopravu na tyto soutěže. Dále 
rodiče pomáhali při organizaci a financování oslav Dne dětí, Mikulášské nadílky, 

školních radovánek, mezinárodních projektů a dalších akcí. 
 
 

Údaje o zaměstnancích  ve školním roce 2013/2014 
 
a) pedagogové základní školy 

 fyzické osoby přepočtený počet 

interní pracovníci 43 38,55 

externisté 3 - 

 

b) výuka z hlediska odborné způsobilosti učitelů základní školy 

 % vyjádření 

odborná kvalifikace 94,3 

aprobovanost výuky 88,9 

 

c) nepedagogičtí pracovníci základní školy 

 fyzické osoby přepočtený počet 

interní pracovníci 19 18,38 

externisté 1 - 

 

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 

 počet zaměstnanců finanční náklady 

celkem 35 38.033 

 
Nedílnou součástí učitelské práce je i další vzdělávání. Kromě samostudia je velmi 

důležité i organizované další vzdělávání pedagogických pracovníků, které je z velké 
části hrazeno z prostředků ONIVu.  
Hlavní část školení, kterých se naši učitelé zúčastnili, byla školení připravená 

společností  KVIC (Krajské vzdělávací a informační centrum Frýdek – Místek), NIDV 
Ostrava (Národní institut pro další vzdělávání), Pedagogicko-psychologickou  
poradnou Frýdek – Místek, společností KAPA Třinec (školení první pomoci) a rovněž 

jazykovou agenturou Pygmalion Třinec. Většina školení byla připravena pro učitele na 
některé ze základních školy v Třinci nebo ve Frýdku – Místku, některá školení 

proběhla v Ostravě. 
Dalšího vzdělávání se zúčastnily i učitelky z mateřské školy.  
Vedení školy se pravidelně zúčastňovalo školení určených pro vedoucí pracovníky ve 

školství. 
Všichni zaměstnanci školy, včetně nově příchozích, prošli pravidelným školením BOZP 
a PO na začátku školního roku (zabezpečila smluvní firma TRINANZA). 
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Zařazení žáků 
 
Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2012/2013 

zapsaní do 
1.tříd 2013 

počet 
žádostí o 
odklad 

nastoupili 
do 1.třídy 

2013 

zapsaní do 
1.třídy 2014 

počet 
žádostí o 
odklad 

nastoupí do 
1.třídy 2014 

63 10 53 64 4 60 
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Výsledky chování a vzdělávání 
 
Celkový prospěch žáků ve škole za první pololetí školního roku 2013/2014 

 

ročník počet žáků prospělo s 
vyznamenáním 

prospělo neprospělo/ 
jiné hodnocení 

průměrná 
známka 

1. A 19 18 1  1,02 

1. B 19 19   1,02 

1. C 16 16   1,01 

2. A 23 20 3  1,21 

2. B 22 20 2  1,17 

3. A 19 14 5  1,40 

3. B 24 17 7  1,39 

3. C 25 16 9  1,28 

4. A 16 9 7  1,40 

4. B 18 9 9  1,64 

5. A 20 13 7  1,42 

5. B 20 12 8  1,50 

celkem 
1.st. 

241 183 58   

6. A 22 8 14  1,60 

6. B 22 15 7  1,38 

6. C 17 6 11  1,65 

7. A 28 9 19  1,86 

7. B 27 7 20  1,85 

8. A 23 7 15 1/- 1,83 

8. B 19 10 8 1/- 1,64 

8. C 23 12 10 1/- 1,63 

9. A 23 7 14 2/- 1,68 

9. B 17 3 14  1,80 

9. C 20 7 13  1,69 

celkem 
2.st. 

241 91 145 5/-  

Celkem 

ZŠ 

482 274 203 5/- 1,48 
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Celkový prospěch žáků ve škole za druhé pololetí školního roku 2013/2014 

 

ročník počet žáků prospělo s 
vyznamenáním 

prospělo neprospělo/ 
jiné hodnocení 

průměrná 
známka 

1. A 19 18 1  1,05 

1. B 19 19   1,02 

1. C 16 16   1,03 

2. A 23 19 4  1,22 

2. B 22 19 3  1,23 

3. A 19 13 6  1,45 

3. B 24 16 8  1,38 

3. C 25 19 6 -/3 1,29 

4. A 16 6 10  1,54 

4. B 18 9 9  1,59 

5. A 20 13 7  1,48 

5. B 20 11 9  1,56 

celkem 
1.st. 

241 178 63 -/3  

6. A 22 8 14  1,69 

6. B 22 15 7  1,41 

6. C 17 5 12  1,77 

7. A 28 7 21  1,89 

7. B 27 7 20 -/2 1,83 

8. A 23 7 16  1,78 

8. B 19 8 11  1,54 

8. C 23 12 11  1,55 

9. A 23 7 16  1,76 

9. B 17 3 14  1,75 

9. C 20 5 15  1,84 

celkem 
2.st. 

241 84 155 -/2  

Celkem 

ZŠ 

482 262 218 -/5 1,51 

 

 
 
Hodnocení výsledků výchovného působení 

 
Problematika výchovy žáků ve škole a při všech akcích pořádaných školou byla 
v průběhu celého školního roku byla důležitou součástí práce všech pedagogů i 

ostatních pracovníků školy. Hlavní slovo zde mělo školní poradenské pracoviště, které 
tvoří výchovný poradce, školní psycholog a školní metodik prevence. 
Jejich hlavní náplní bylo stejně jako v minulých letech dbát ve spolupráci s ostatními 

pedagogy na vytváření klidné, pracovní atmosféry ve škole a předcházení problémů, 
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šikany a dalších negativních jevů ve škole mezi žáky. 

Ve škole byla rovněž připravena schránka důvěry, která byla pravidelně kontrolována 
případné oprávněné stížnosti či oznámení byla bez odkladu s příslušnými stranami 
řešena. 

Vedení školy se snažilo všechny vzniknuvší problémy rovněž ihned řešit se zákonnými 
zástupci žáků. 
Škola žákům pravidelně poskytovala informace o zdravém životním stylu, o nebezpečí 

návyku na alkohol, drogy, nebezpečí gamblerství a rovněž na nebezpečí, které 
přinášejí moderní technologie, např. Facebook. 
Všichni učitelé zodpovědně přistupovali k řešení problémů a rovněž k udělování 

pochval za vykonanou práci. O tom, že se nám práce dařila, svědčí i počet udělených 
pochval v porovnání s počtem udělených kázeňských trestů. 
 

 
Hodnocení chování, udělení pochval a kázeňských postihů za školní rok 
2013/2014: 

 
1.pololetí - 1.stupeň 

pochvala 
TU 

pochvala 
ŘŠ 

napomenutí 
TU 

důtka 
TU 

důtka  
ŘŠ 

2.stupeň 
z chování 

3.stupeň 
z chování 

24 - 26 11 - - - 

 
1.pololetí - 2.stupeň 

pochvala 
TU 

pochvala 
ŘŠ 

napomenutí 
TU 

důtka 
TU 

důtka  
ŘŠ 

2.stupeň 
z chování 

3.stupeň 
z chování 

95 21 14 6 - - - 

 
1.pololetí - ZŠ 

pochvala 
TU 

pochvala 
ŘŠ 

napomenutí 
TU 

důtka 
TU 

důtka  
ŘŠ 

2.stupeň 
z chování 

3.stupeň 
z chování 

119 21 40 17 - - - 

 
2.pololetí - 1.stupeň 

pochvala 
TU 

pochvala 
ŘŠ 

napomenutí 
TU 

důtka 
TU 

důtka  
ŘŠ 

2.stupeň 
z chování 

3.stupeň 
z chování 

87 13 27 12 - - - 

 
2.pololetí - 2. stupeň 

pochvala 
TU 

pochvala 
ŘŠ 

napomenutí 
TU 

důtka 
TU 

důtka  
ŘŠ 

2.stupeň 
z chování 

3.stupeň 
z chování 

92 96 12 9 3 - - 

 
2.pololetí - ZŠ 

pochvala 
TU 

pochvala 
ŘŠ 

napomenutí 
TU 

důtka 
TU 

důtka  
ŘŠ 

2.stupeň 
z chování 

3.stupeň 
z chování 

179 109 39 21 3 - - 
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Školní rok 2013/2014 

pochvala 
TU 

pochvala 
ŘŠ 

napomenutí 
TU 

důtka 
TU 

důtka  
ŘŠ 

2.stupeň 
z chování 

3.stupeň 
z chování 

298 130 79 38 3 - - 

 

Omluvené a neomluvené zameškané hodiny za školní rok 2013/2014 - 1.stupeň : 

pololetí/počet 
žáků  

omluvené průměr na třídu průměr na žáka neomluvené 
( % )  

I./241 7112 592,7 29,5 0 

II./241 6934 577,8 28,77 0 

školní rok/482 14046 610,7 29,14 0 

 
Omluvené a neomluvené zameškané hodiny za školní rok 2013/2014 - 2.stupeň 

pololetí/počet 
žáků  

omluvené průměr na třídu průměr na žáka neomluvené 
 ( % ) 

I./241 9146 831,5 38,0 0 

II./241 12433 1130,2 51,6 0 

školní rok482 21579 938,2 44,8 0 

 
Omluvené a neomluvené zameškané hodiny za školní rok 2013/2014 - ZŠ 

pololetí/počet 
žáků  

omluvené průměr na třídu průměr na žáka neomluvené 
 ( % ) 

I./241 16258 70,0 37,3 0 

II./482 19367 842,0 40,2 0 

školní rok/482 35625 1548,9 73,9 0 

 
 

Údaje o integrovaných žácích 
 
V jednotlivých třídách bylo zařazeno celkem 15 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (se zdravotním – 12 žáků a tělesným postižením –  3 žáci) a 1 žák se 
speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotní znevýhodnění).  
 

Speciální příprava se týkala 6 žáků a probíhala 1 x týdně. Tři žáci měli ve třídách 
zajištěnu pomoc asistenta pedagoga. 
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Údaje o soutěžích 
 

Soutěž, přehlídka umístění 

Okresní kolo Přespolní běh 1.stupeň – 6., 7.místo 

 Olympiáda v českém jazyce - 2. místo  

 Mladý Demosthenes – 2. místo a 3. místo 

 Dějepisná olympiáda – 1 úspěšný řešitel 

 Šplh – 1. stupeň – 9. místo chlapci i dívky 

 VV – POOD – F-M (Hasiči) – 2., 3. místo a 1., 2., 3. místo 

 McDonald školský pohár – 6. místo chlapci 3. ročník 

 Matematická olympiáda Z9 

 VV – Voda, štětcem 

 VV – Krásná jako kvítka (Havířov) 

 
Profesní orientace žáků 

 
Ve školním roce ukončilo základní vzdělávání 60 žáků 9.ročníků, 27 chlapců a 33 

děvčat. Po celý školní rok byla zvýšená pozornost věnována přípravě žáků na 
přijímací zkoušky. Rodiče žáků byli průběžně informováni o možnostech studia na 
středních školách v regionu a o možnostech studia na středních  odborných učilištích. 

V průběhu podzimních třídních schůzek do naší školy přišli zástupci několika škol se 
svou nabídkou studia. 
Všichni pak v únoru obdrželi vyplněné přihlášky na střední školy a učiliště a na 

schůzce s výchovným poradcem obdrželi zápisový lístek a všechny důležité informace 
k přijímacímu řízení. 
Pro všechny žáky pak byly pravidelně uskutečňovány exkurze do podniků a 

organizací, např.Třinecké železárny, Hyundai Nošovice, Úřad práce v Třinci, tiskárna 
Finidr v Českém Těšíně a  žáci se rovněž zúčastnili soutěže Riskuj, kterou pořádala 
SSŠ Třinec-Kanada. 

 
Umístění žáků na jednotlivé školy - studijní obory čtyřleté: 
 Gym. 

 
Albr. 
Č.Ť 

Obch. 
ak.  

SOŠ 
Třinec 

Szdrv. 
škola 

TRIA 
 Třin. 

Stř.Š 
elektr 

Stř.Š 
stroj. 

Stř.Š 
stav. 

Ost. 
stř.Š 

Chlapci 

 

3 2 1 5 1 5 4 1 1 2 

Dívky 3 5 2  
 

7 2  1 1 3 

Celkem 
 

6 7 3 5 8 7 4 2 2 5 

% 16,7 11,7 5,0 8,3 13,3 11,7 6,7 3,3 3,3 8,3 

 
Umístění žáků na jednotlivé školy - studijní obory tříleté: 
 SOŠ Třinec 

Kanada 
Albrechtova 

Střední škola Č.Těšín 
Ostatní učiliště 

Chlapci 1  1 

Dívky 2 3 4 

celkem 3 3 5 
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% 5,0 5,0 8,3 

 
Činnost školní družiny 
 
HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 

 
Michaela Badurová, vedoucí vychovatelka ŠD 
Ivana Drábková, vychovatelka 
Michaela Koždoňová, vychovatelka 
Pavlína Sikorová, vychovatelka 
Bc. Zuzana Sikorová, vychovatelka 
Kapacita ŠD – 150 dětí 
 
Ranní družina 
Pro žáky 1. stupně v době od 615 do 745 hodin v 2. oddělení školní družiny, budova 
402. V průměru navštěvovalo ranní družinu 21 dětí denně. 
Činnost RD je odpočinková (stolní hry, poslech z CD) a rekreační - aktivní odpočinek 
s pohybovými, sportovními nebo manuálními prvky. Většina činnosti v RD je vedeno 
podle zájmu dětí. 
 
Školní družina 
Práce ve ŠD se řídila ŠVP pro ŠD, ročním plánem činnosti ŠD a týdenními plány.  
V tomto školním roce jsme si zvolili jako společné téma naší činnosti projekt "JEDEN 
ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO". 
 
 
Celodružinové akce ŠD 
 

datum Název akce 

5.10. 2. rodinný výlet na Ostrý 

17.10. Drakiáda 

9.11. Výšlap Malých přírodovědců na Skalku a Severku 

listopad Prima holka a Prima kluk 

3.12. Hokejový zápas – výhra v soutěži 

12.12. Vánoční workshop 

16.1. Superfarmář – školní kolo 

13.2. Zpívá celá družina 

20.2. Najdi slovo 

15.3. Výlet Malých přírodovědců na Kozinec a Ostrý 

20.3. Vynášení Moreny a Mařocha – ve spolupráci 
s místostarostou obce Romanem Wroblem 

poslední týden v dubnu Týden Země 

4.4. Noc s Andersenem 

7.5. 2. rodinný fotbalový turnaj 

13.6. Den otců 

19.6. Sportovní odpoledne s Tomem - DDM 

20.6. Závěrečný koncert flétny 

24.6. Zahradní slavnost 

25.6. Rozloučení s páťáky 
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V průběhu školního roku zajišťujeme doplnění pomůcek pro esteticko – výchovnou a 
rukodělnou činnost. Čerpáme měsíční režii. Odměny pro děti na soutěže apod. 
nakupujeme za peníze od Sdružení rodičů. Sponzorský dar – René Szturc – 
nakoupeny stavebnice Seva a Lego v hodnotě 3000,-. 
 Dětem zajišťujeme pitný režim. 
V tomto školním roce jsme spolupracovali s DDM, místní knihovnou, vedením školy i 
samotnými učiteli naší školy, s vedením obce. Také úzce spolupracujeme se 
samotnými rodiči dětí. 
Pravidelně 1x měsíčně navštěvujeme místní kino – KUK – kino. Celá družina je 
zapojena do projektu Škola naruby.  
Odpolední zájmová činnost po 15 hodině: 

- Angličtina s písničkou 

Vrťochy 

Flétna 1 a 2 

Kuchtíci 1 a 3 

Žurnalisté 

Malý přírodovědec 

Kutilové 

Dovádivé hry 

Odpolední družina je v provozu do 16:30 hod. 
 
Zpracovala Michaela Badurová, vedoucí vychovatelka ŠD                 28. června 2014 
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Údaje o významných mimoškolních aktivitách  
 

Naše základní  a mateřská škola je nedílnou součástí kulturního a společenského dění 
v obci Bystřice a rovněž se podílí na řadě akcí, které vedou k propagaci školy a 
zvýšení její prestiže a současně pomáhají k rozvoji kultury v obci. 

 
Září 2013 

- Slavnostní zahájení nového školního roku 2013/2014 

- Divadelní představení Kocour Modroočko pro 1.-3.ročník 

- Adaptační pobyty pro žáky 6.ročníku v okolí školy 

- Cvičení v přírodě - Prašivá 

- Dopravní výchova pro žáky 1. ročníku 

- Okrskové kolo v přespolním běhu v Třinci - žáci 2. stupně 

- Okrskové kolo v přespolním běhu v Jablunkově - žáci 1. stupně 

- Návštěva  výstavy zahrádkářů spojené se soutěží o nejhezčí výkres 

 

Říjen 2013 
- Okresní kolo v přespolním běhu v Jablunkově - žáci 1. stupně 

- Vítání občánků na obci 

- Návštěva studentů z Norska - besedy pro žáky 

- BESIP - jízda zručnosti pro žáky 2. - 5. ročníku 

- Školení učitelů k projektu NatTech se Střední školou Český Těšín 

- Exkurze do Osvětimi, Věličky a Krakova - žáci 9. ročníku 

- 1. část projektu NatTech v Českém Těšíně 

- Okrskové kolo ve volejbale - dívky 2. stupně 

- CocaCola Cup  - fotbalový turnaj v kopané hoši 7. - 9. ročník 

- Paragrafiáda - vědomostní soutěž ve Frýdku - Místku - 3. členné družstvo  

- Autoškola Vašíčková – kurzy pro žáky 4. a 5.ročníku 

Listopad 2013 
- Divadelní představení v divadle Český Těšín Můj romantický příběh 

- Okresní kolo ve volejbale v Paskově - dívky 

- Beseda s hasiči pro žáky 2., 6., 9. ročníku 

- Interaktivní soutěž Můj Werk 

- Okrskové kolo ve florbale - mladší žáci 

- Projekt  Comenius - etwinning 

- Projekt NatTech - projektové vyučování pro naše žáky na SŠ Český Těšín 

- Dějepisná olympiáda – školní kolo 

- Divadelní představení pro  žáky 4. a 5.ročniku v TRISII - Bubu a  papoušek 

- Soustředění Sborečku v Milíkově 

- Beseda se zaměstnanci Celní správy pro žáky 5. a 6. ročníku 
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Prosinec 2013 

- Projekt NatTech - Den otevřených dveří na SŠ Český Těšín 

- Plavecký výcvik - 4. a 5. ročník 

- Předávání cen pro úspěšné kreslíře ze školní družiny na hokejovém utkání 

- Divadelní představení našeho dětského divadla Medová pohádka pro naše 

žáky a žáky z okolních škola a bystřickou veřejnost 

- Okrskové kolo ve florbale - mladší dívky 

- Školní Mikuláš 

- Divadelní představení pro žáky 1. až 3. ročníku v TRISII  

- Projekt studentek VŠB Ostrava v 9. ročníku - biologie 

- Olympiáda v českém jazyce – školní kolo 

- Vánoční turnaj ve florbale pro 1.stupeň 

- Biologická olympiáda 

- Vystoupení Sborečku pro rodiče 

- Předávání ocenění osobnost Bystřice 

- Okrskové kolo ve florbale - dívky 

- Divadelní představení Sněhová královna pero naše divadelníky na ZŠ Vendryně 

- Exkurze pro žáky 9. ročníku do Vídně 

- Recitační soutěž Mladý Demosthenes 

- Okrskové kolo ve florbale pro žáky 2.stupně  

- Divadelní představení dětí z dramatického kroužku 

- Vánoční besídky 

Leden 2014 
- Divadelní představení pro žáky 6. a 7. tříd v Divadle loutek v Ostravě 

- Řečnická soutěž mladý Demosthenes  

- Olympiáda ze zeměpisu pro žáky 2. stupně 

- Vědomostní soutěž Riskuj ve spolupráci se SSŠ Třinec Kanada 

- Okresní kolo ve florbale v Brušperku – mladší žáci 

- Okresní kolo ve florbale v Paskově – starší žáci 

- Zápis do první třídy 

- Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro žáky 6. a 7. ročníku 

- Projekt NatTech na Albrechtově SŠ Český Těšín 

- Řečnická soutěž Mladý Demosthenes – oblastní kolo v Opavě 

- beseda se studentkami LF o zubní hygieně 

- Okresní kolo matematické olympiády v Třinci – žáci 2.stupně 

- Okresní kolo matematické olympiády v Jablunkově – žáci 1.stupně 

- Projekt NatTech - exkurze do Ostravy - hornické muzeum a ZOO 

- okresní kolo ve florbale - starší hoši  

- chemická olympiada - školní kolo 

- Okresní kolo dějepisné olympiády ve Frýdku-Místku 
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- beseda ve školní knihovně na téma Etika 

- Beskydský pohár - turnaj v házené - mladší žáci 

- krajské kolo ve florbale  - mladší dívky 

- Projekt Hudba a zpěv nás spojují - výjezd pěveckého sboru do Polska - 

Konczyce Wielke 

- Pololetní karneval ve spolupráci s DDM 

Únor 2014 

- multimediální program pro žáky 7.ročníku - Galapágy 

- školní kolo v recitaci 1. a 2. stupeň 

- okresní kolo v olympiádě z českého jazyka ve Frýdku-Místku 

- týdenní návštěva zahraničních studentů - Projekt ve spolupráci s karvinskou 

společností AIESEC 

- obvodní kolo v recitaci pr ožáky 1 a 2. stupně 

- okresní kolo ve šplhu pro žáky 1.stupně na ZŠ Jablunkov 

- Valentýnská diskotéka 

- divadelní představení pro žáky 1. až 5. ročníku v TRISII v Třinci  

- okresní kolo v zeměpisné olympiádě 

- soutěž Můj Werk  

- soutěž v anglickém jazyce ve Frýdku-Místku – žáci 2.stupně 

- Pythagoriáda – matematická soutěž 

- schůzka s rodiči – přihlášky na střední školy 

- zeměpisná olympiáda – školní kolo 

- okresní kolo zeměpisné olympiády ve Frýdku-Místku 

- školení první pomoci pro učitele 

- okresní kolo v recitaci pro žáky 1. stupně 

- exkurze do továrna Hyundai pro žáky 8. ročníku 

- Projekt Hudba a zpěv nás spojují - vystoupení  pěveckého sboru z Polska - 

Konczyce Wielke u nás 

- okrskové kolo ve vybíjené na ZŠ Jablunkov 

- okresní kolo v recitaci pro žáky 2. stupně 

- zahájení práce v kroužku Multimediální výchova 

Březen 2014 
- Bludiště - natáčení zábavného pořadu v ČT Ostrava - 9. C - jedno vítězství 

- exkurze do továrna Hyundai pro žáky 9. ročníku 

- školní přebor v plavání na školním bazéně 

- pálení Morény  - akce ŠD 

- Projekt NatTech na Albrechtově SŠ Český Těšín - 8- třída 

- okresní kolo chemické olympiády ve Frýdlantě 

- Matematický klokan - školní kolo soutěže 

- pasování na čtenáře - žáci 1. ročníku 

- multimediální pásmo pro žáky 8. ročníku v kině Kosmos - Indonésie 
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- Projekt Hudba a zpěv nás spojují - výjezd pěveckého sboru do Polska - 

Konczyce Wielke - pěvecká soutěž 

- oslava Dne učitelů 

- Kdo si hraje nezlobí – akce DDM Bystřici pro naše žáky 

- Beseda o nebezpečí Facebooku 

Duben 2014 
- Bystřický zvonek - pěvecká soutěž v místním kině pro žáky ve všech věkových 

kategoriích 

- Noc s Andersenem - akce ŠD 

- okresní kolo v přehazované ve Frýdku - Místku - dívky ze 6. ročníku 

- přebor plavání polských škol s naší účastí 

- Vajíčkovník – zdobení stromu v rámci oslav Velikonoc 

- Den Země s DDM Bystřice 

- Krajské kolo v recitaci pro žáky 1.stupně v Ostravě 

- soutěž v anglické konverzaci v Třinci 

- společný projekt v rámci příhraniční spolupráce s ZŠ s p.j.v a Gymnazjum 

Cieszyn - 9. ročník 

- plavecká štafeta první stupeň na školním bazéně 

beseda o plazech pro žáky 7. ročníku 

- Projekt Hudba a zpěv nás spojují - soustředění obou sborů v naší škole a 

koncert třineckého dětského sboru Štývarčata 

 

- Riskuj – vědomostní soutěž na SSŠ Kanada pro žáky 8.ročníku 

- soutěž v cyklistické zručnosti 

- přijímací řízení na střední školy 

Květen 2014 
- školní turnaj kopané v Jablunkově 

- společný projekt v rámci příhraniční spolupráce s ZŠ s p.j.v a Gymnazjum 

Cieszyn - 9. ročník - 2. část 

- beseda s manžely Graumannovými v místním kině 

- položení věnců k Památníku obětem 2. světové války v Bystřici  

- beseda k volbě povolání s vojáky AČR 

- Pohár rozhlasu na stadioně v Třinci 

- divadelní představení pro žáky 1. stupně v Divadle loutek v Ostravě 

- Jarní revue ve spolupráci s DDMB 

- divadelní představení pro žáky 8.ročníku v Divadle loutek v Ostravě 

- krajské kolo Poháru rozhlasu v Třinci 

- Oslava Dne matek 

- Jarní revue – akce DDM Bystřice pro naše žáky 

- beseda s kronikářem pro žáky 9.ročníku 

- školní výlety 
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- školní kolo v malé kopané pro žáky 1.stupně 

- Návštěva Úřadu práce – žáci 8.ročníku 

- slavnostní vernisáž výstavy k jubileu české školy 

- koncert Janáčkova komorního orchestru v evangelickém kostele při křtu knihy 

vydané ke 230. výročí zahájení vyučování v Bystřici 

- setkání s bývalými učiteli školy 

- tradiční školní Radovánky 

Červen 2014 
- Projekt Hudba a zpěv nás spojují - soustředění obou sborů na Polance 

- turnaj v házené pro žáky 1. stupně v Třinci 

- školní liga v házené v naší hale 

- Projekt Hudba a zpěv nás spojují -výjezd našeho pěveckého sboru do Konczyc 

- školní výlety 

- Projekt Hudba a zpěv nás spojují - závěrečný koncert obou sborů v naší škole 

pro žáky školy a odpoledne pro veřejnost 

- beseda Čas proměn pro dívky ze 6. ročníku 

- vystoupení dětí z dramatického kroužku 

- slavnostní ukončení školního roku 2013/2014 

 
 

 

 

Údaje o inspekční činnosti ve škole 
Ve školním roce 2013/2014 byla ve škole provedena kontrola ze strany České školní 

inspekce v termínu od 20. do 22. listopadu 2013. 
Inspekční zpráva je k nahlédnutí u ředitele školy a na stránkách ČŠI. 
V červnu 2014 byla dále ve škole provedena kontrola pracovníky KÚ MSK Ostrava. 

Cílem kontroly bylo zjištění hospodaření se státními prostředky. Nebyla nalezena 
žádná pochybení v hospodaření se státními prostředky.Výsledek kontroly je opět 
uložen u ředitele školy. 

V březnu byla rovněž provedena externí kontrola pracovnicemi odboru kontroly 
Městského úřadu v Třinci a nebyly shledány žádné závažné nedostatky  v oblasti 
hospodaření s majetkem a finančními prostředky.   

V průběhu školního roku byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí 
Ostrava ve stravovacích provozech školy, dále pravidelná roční prověrka BOZP a PO 

smluvní společností TRINANZA. 
 
 

 
 
 

 
V Bystřici na Olší dne 30.9.2013                                Mgr. Jan Čechura, ředitel školy 
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II. Ekonomická část výroční zprávy 

Údaje o ekonomické činnosti školy (za celé zařízení) 

Hospodaření školy za rok 2013 (údaje za celé zařízení) 

Příjmy Hlavní činnost Vedlejší činnost 

dotace KÚ 26 479 000,00 0,00 

příspěvek zřizovatele na 

investice 
0,00 0,00 

příspěvek zřizovatele na provoz 5 600 000,00 0,00 

jiné (dary, dotace, cizí zdroje) 25 000,00 0,00 

celkem 32 104 000,00 0,00 

vlastní výnosy 3 787 804,73 906 834,01 

prodej zboží 0,00 95 729,41 

EU dotace – Peníze školám 0,00 0,00 

 

Výdaje Hlavní činnost Vedlejší činnost 

mzdové + sociální 26 832 900,63 274 688,23 

spotřeba materiálu 5 440 418,97 409 882,72 

energie 3 030 754,29 112 190,00 

opravy a údržba 395 462,88 18 961,70 

investice 295 674,00 0,00 

ostatní služby 1 118 307,12 47 969,36 

odpisy 217 622,34 3 089,60 

celkem 37 331 140,23 866 781,61 

 

Výdaje v hlavní činnosti odpovídají provozu školy včetně MŠ. Nebyly ovlivněny 

žádnou mimořádnou událostí. 

 

Hospodářský výsledek 

 

 Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Hospodářský výsledek  0,00 135 781,81 

Celkem 135 781,81 



21 
 

    

Daňové přiznání bylo zpracováno daňovým poradcem v květnu 2014. Daň za rok 

2013 byla 0,00 Kč. 

 

 

Přehled finančních fondů k 31.12.2013 

 

Fond odměn 231 778,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb 197 784,36 

Fond investic 292 284,53 

Fond rezervní 766 953,00 

 

 

Komentář k čerpání fondů: 

Fond odměn – v roce 2013 nečerpáno. 

FKSP - čerpání dle vyhlášky 114/2002 Sb. Pro zaměstnance využito celkem 

244 146,62,- Kč. 

Fond investic - je tvořen z odpisů a darů. Čerpáno na zakoupení investic ve výši 

295 674,-Kč. 

Fond rezervní – v roce 2013 čerpáno:  

a/ k dalšímu rozvoji své činnosti  ve výši 30 464,01Kč,  

b/ na nespotřebované dotace EU - EU Peníze školám ve výši 1 151 730,50 Kč. 

Z finančních darů vyčerpáno 13 931,- Kč a příjem darů činil 25 000,- Kč. 

 

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schválené zřizovatelem 

 

Fond odměn 35 000,00 

Fond investic 0,00 

Fond rezervní 100 781,81 

Celkem 135 781,81 

 

Přehled dotačních programů 

 

Název dotačního programu Požadovaná částka Přidělená částka 

EU Peníze školám 2 350 595,00 2 350 595,00 
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III. Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013-2014 

 

 

 
Počet tříd 

Počet dětí Průměrná školní docházka 
v jednotlivých třídách 

1. třída 28 dětí 22,3 

2. třída 28 dětí 20,4 

3. třída 26 dětí 19,7 

4. třída 20dětí                                 16,5 

5. třída 12 dětí 9,8 

6. třída 28 dětí 19,3 

7. třída 28 dětí 20,3 

Prázdninový 

provoz 

28 dětí x   

 

Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při MŠ: 
Sdružení rodičů a přátel školy 

Výbor SRPŠ v čele se svým předsedou, byl velice aktivní, jak při organizování 

mimoškolních akcí, tak i při získávání finančních prostředků pro MŠ. 
Zorganizovali seznamovací večírek pro rodiče navštěvující MŠ, finančně pokryli 
náklady na výlety všech 7 tříd a náklady na dopravu předškolních dětí na 

divadelní představení. Poskytli finanční prostředky na mikulášskou besídku, 
vánoční besídku pro rodiče a besídku ke Dni matek. V závěru školního roku 
realizoval předseda SRPŠ projekt – Rozloučení s létem, kterého se zúčastnili 

nejen dětí z mateřské školy, ale i rodiče s dětmi, které mateřskou školu ještě 
nenavštěvují, nebo již navštěvují  1.třídu ZŠ.  

Spolupráce MŠ se SRPŠ byla na velmi dobré úrovni.  

Mateřská škola pracovala druhým rokem se vzdělávacím programem: „ Hrajeme 
si v království barev “. V souladu se ŠVP nabízela mateřská škola:  

 Výuku anglického jazyka pro předškolní děti 

 Taneční kroužek 

 Týdenní lyžařský výcvik pro děti od 4 let 

 Kurz bruslení pro zájemce z řad dětí MŠ 

 Kurz plavání pro předškolní děti 
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 Besedu s Policií ČR (chování dětí na silnici, chování dětí k cizím osobám) 

 Učitelky MŠ připravily s dětmi besídky pro rodiče (vánoční besídka, 
besídka ke Dni matek). Děti v průběhu roku vystupovaly s kulturním 

pásmem u příležitostí „Vítání občánků“ a s tanečním pásmem „Námořníci“ 
(na „Radovánkách“). Oslava Dne dětí byla spojena s výlety dětí. Ve 
spolupráci s rodiči realizovaly učitelky všech 7. tříd výlety, jednalo se o 

turistické výlety po okolních horách. Děti se zúčastnily zimních her, 
výtvarných soutěží a pěvecké soutěže, jarních a podzimních dílen, které 
organizoval Dům dětí a mládeže v Bystřici. Ve spolupráci s DDM proběhl 

rovněž dětský karneval. Mateřská škola pokračovala ve spolupráci s DPS 
v Bystřici, kde děti 2x za rok vystoupily s kulturním pásmem pro seniory.  

U příležitosti Dne matek vystoupily s kulturním programem v klubu 
důchodců v Bystřici. Předškolní děti navštívily 1. třídy ZŠ a místní 
knihovnu. Během školního roku shlédly dvě divadelní představení 

v divadlech (v Třinci a Č.Těšíně ) a dvě maňásková představení v MŠ. 
Děti navštívily rovněž jedno filmové představení v místním kině. Na konci 
školního roku proběhlo ve všech třídách rozloučení se školáky, kteří 

obdrželi pamětní list a knihu.   

 

 

Pedagogické pracovnice ve šk. r. 2013-2014 

Počet fyzických osob: 14 - přepočteno na úvazky: 14 

 

Úvazky v jednotlivých třídách: 

 Běžné třídy: 12 -  přepočteno na úvazky 
 Logopedická třída: 2 -  přepočteno na úvazky 

 

 

Výuka z hlediska odborné pedagogické způsobilosti %:  

všechny učitelky splňují kvalifikační požadavky – 100% kvalifikovanost 

 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve šk.r. 2013-2014: 

 Počet pracovnic ŠJ: 5 - přepočteno na úvazky: 5 

 Počet provozních pracovnic: 5 - přepočteno na úvazky: 4, 88 
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Pro školní rok 2014/2015 bylo zapsáno 49 dětí, všechny byly přijaty. Rodičům 
dětí 2letých a mladších, bylo u zápisu doporučeno podat přihlášku až u zápisu v 
příštím kalendářním roce.   Do 1.třídy  ZŠ odešlo 49 dětí. Odklad školní 

docházky byl udělen 4 dětem.          

 

Zpracovala Věra Navrátíková, zástupkyně ředitele pro výchovně vzdělávací 

činnost mateřské školy                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


