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I. Výroční zpráva: 

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

Odloučená pracoviště:

Bystřice 402 (původní česká škola roku 1927)
Bystřice 106 (mateřská škola)
Bystřice 1547 (mateřská škola - 1 třída – nově otevřená k 1.9.2018)
Bystřice 402 (mateřská škola - 1 třída)

Zřizovatel školy :
Obec Bystřice, 739 95 Bystřice nad Olší 334, 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 zástupkyně ředitele školy: 
Mgr. Kateřina Kotasová 
(zástupkyně ředitele pro výchovně vzdělávací činnost základní školy)

Zástupkyně ředitele: 
Milada Šrámková
(zástupkyně pro výchovně vzdělávací činnost mateřské školy)

Zástupkyně ředitele pro ekonomiku a personalistiku:
Ing. Anna Marková

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

Rok zřízení školy: 1927
Datum zařazení školy do sítě škol: 27.května 1996
REDIZO : 600 133 630
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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 1547 – odloučené pracoviště 
Mateřská škola 402 – odloučené pracoviště

Školní družina (celková tabulková kapacita 180 dětí)

Školní jídelna ZŠ 848 a školní jídelna MŠ 106 (celková tabulková kapacita 945 obědů)

Školní výdejna MŠ 1547, MŠ 402 (celková tabulková kapacita 60 obědů)
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Tabulka číslo 1: Základní údaje o škole a součástech školy, které sdružuje ve školním roce 
2018/2019  (za celé zařízení) k 1. září 2018

Počet
 tříd

Počet
 žáků

Počet žáků 
na třídu

Přepočtený 
počet 
pracovníků

Počet žáků 
na pedagoga

1.stupeň 14 269 19,21 14,5 18,55

2.stupeň 10 239 23,90 19,9 12,0

Asistent ped. ZŠ   8 6,7

Speciální pedagog 0 0

Školní psycholog 1 0,5

ZŠ 24 511+3 21,29 53,3 14.9

ŠD 6 180 30 5,4 33,4

MŠ 7 163 23,3 19,6 11,8

Asistent ped. MŠ   2 2

Chůva  2 1,0

ŠJ ZŠ x x x 10,7 x

ŠJ MŠ x x x 5,0 x

Správa ZŠ x x x 11,9 x

Správa MŠ    x    x    x 5,5

ZŠ a MŠ
celkem

x x x 94,5 x

Seznam mimoškolních či občanských sdružení při základní škole :

Spolek rodičů při základní a mateřské škole Bystřice
Rada školy

I. Výroční zpráva základní školy
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Tabulka číslo 2: Školní vzdělávací program základní školy :

Vzdělávací program číslo jednací MŠMT Školní rok 2018/2019
V ročnících Počet žáků

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

1. –  9. 511+3 žáci
 v zahraničí

Školní vzdělávací program prochází vždy k 1. září nového školního roku revizí a 
případně se doplňuje o úpravy RVP vydané MŠMT Praha a o vlastní úpravy v rámci 
RVP.

Přehled povinně volitelných a nepovinných předmětů se pravidelně mění podle zájmu
žáků, odbornosti učitelů a materiálního vybavení:

Povinně volitelné předměty:                  Nepovinné předměty :

Chemické praktikum                              Pohybové a sportovní aktivity
Informační a komunikační             Anglický jazyk pro 1. a 2. třídu
technologie                                Keramika
Pohybové a sportovní aktivity                 Cvičení z matematiky
Přírodovědné praktikum                         Sborový zpěv
Konverzace v anglickém jazyce   Dramatická výchova                  

           Plavání
                                                          Katolické náboženství

Žáci si mohli již několikátým rokem vybrat jako povinně volitelný předmět praktika 
z chemie. Předmět je koncipován tak, aby si žáci mohli odzkoušet laboratorní 
techniky a metody práce v chemické laboratoři. Během školního roku tak mohli 
provést celou řadu zajímavých a efektních pokusů. Výsledkem práce v praktiku bylo 
porovnání znalostí a dovedností ve dvou chemických soutěžích se žáky z jiných 
základních škol.
Jedná se o tradiční korespondenční soutěž Korchem a celostátní soutěž Hledáme 
nejlepšího chemika v ČR. 

V přírodovědném praktiku rozšiřovali žáci své znalosti ve škole i v přírodě v blízkosti 
školy a na přírodovědných exkurzích. Velmi dobře fungovala spolupráce 
s ekologickým centrem URSUS v Dolní Lomné. 
Pracovnice tohoto střediska dokázali připravit zajímavé programy pro všechny věkové
kategorie žáků základní i mateřské školy.

Velký důraz byl rovněž kladen na rozšiřování jazykových dovedností v rámci 
konverzace v anglickém jazyce.

Tradičně byl velký důraz kladen na rozvoj sportovních a pohybových kompetencí při 
využívání obou sportovních hal, venkovního sportoviště a plaveckého bazénu.

   
Spolupráce a uskutečněné projekty:
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a) mezinárodní

- ERASMUS + - druhý ročník mezinárodního projektu EXON - koordinátorem projektu 
je Základní škola v Rakovci (Slovensko) a dále Základní škola Konczyce Wielke 
(Polsko) a Uskupení škol Resende (Portugalsko).
Jedná se tříletý ekologický projekt s pracovními výjezdy žáků a učitelů do 
jednotlivých zemí zapojených do projektu.
Žáci se svými učiteli uskutečnili výjezdy do Portugalska, na Slovensko a do Polska. 
Tyto pracovní návštěvy byly vždy doprovázeny pestrým poznávacím programem a 
žáci si při tom upevňovali jazykové schopnosti a navazovali nová přátelství.

- spolupráce se Základní školou Konczyce Wielke (Polsko) - pokračující spolupráce v 
oblasti kultury a sportu i po reorganizaci škol.

b) národní

- Šablony II - projekt OP VVV EU umožňující ve škole zajistit práci školnímu 
psychologovi, speciálnímu pedagogovi a v mateřské škole zajistí práci chůvy u 
dvouletých dětí. Dále je v rámci projektu možné připravit školení pro učitele.
Jedná se opět o dvouletý projekt

- Projekt NIDV – druhý rok tříletého projektu ke zvyšování kvalifikace managementu 
školy a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti psychologie, 
pedagogiky a problematice inkluze

- Školní divadelní představení – tradiční školní představení připraveno žáky z 1. – 9. 
ročníku, vystoupení určeno pro všechny děti z mateřské školy, žáky naší základní 
školy a dále pro žáky okolních škol. Závěrečné vystoupení v odpoledních hodinách je 
určeno pro rodičovskou a širokou bystřickou veřejnost

- Představení ke Dni matek připravené žáky prvního stupně, které si připravují 
jednotlivé třídy prvního stupně

- Mikulášská nadílka ve spolupráci se Spolkem rodičů

- Tradiční školní radovánky jako největší společná akce Spolku rodičů a dětí mateřské
školy a žáků základní školy doplněné zábavným programem pro děti v areálu školy 
v prvním červnovém týdnu.

- Dějepisná exkurze do Osvětimi, solných dolů ve Věličce a královského města 
Krakova pro žáky 9. ročníku podpořená finančním grantem našeho zřizovatele

- Dopravní soutěž na školním dopravním hřišti skládající se z části vědomostní a jízdy 
zručnosti pro žáky 4. a 5.tříd, kterou pořádá paní Vašíčková z místní autoškoly

- Na konci školního roku vydání rozsáhlého školního Alamanachu
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- Pokračování v projektu EU Ovoce do škol a mléko do škol pro všechny žáky 1. 
stupně s vybraným dodavatelem

- Projekt Cvičení v přírodě pro žáky prvního stupně, jehož hlavním cílem je poznávání
okolí školy, orientace v terénu, poskytování první pomoci a stmelování třídních 
kolektivů. Celý projekt navazuje na snahu MŠMT zavést do ŠVP prvky branné 
výchovy v rámci celostátního projektu POKOS (Příprava obyvatelstva k obraně státu)

- Spolupráce s ekologickým centrem URSUS v Dolní Lomné – ukázkové lekce pro 
vyučující na prvním stupni a rovněž pro žáky , kteří se zde účastní praktických a 
vědomostních naučných lekcí

-Projekt „Beskydy, místo kde žiji“, ve kterém se spojí výuka angličtiny a regionálních 
znalostí – ve spolupráci s centrem URSUS Dolní Lomná. Hlavní důraz projektu je ve 
spojení formální a neformální výuky

c) Spolupráce se Spolkem rodičů

- celoroční spolupráce se Spolkem rodičů byla tradičně na velmi dobré úrovni.
Spolek rodičů se podílel na úhradě nákladů ve sportovních, kulturních a 
vědomostních soutěžích a při úhradách nákladů na dopravu na tyto soutěže.
Dále rodiče zorganizovali a finančně se podíleli na organizaci oslav Dne dětí, 
Mikulášské nadílky, školních radovánek, školního plesu a mezinárodních projektů a 
dalších akcí.

Údaje o zaměstnancích ve školním roce 2018/2019

Tabulka číslo 3: a) pedagogové základní školy a mateřské školy a školní družiny

fyzické osoby přepočtený počet
interní pracovníci 66 61,79
externisté 3,0 3,0

Tabulka číslo 4: b) výuka z hlediska odborné způsobilosti učitelů základní školy

% vyjádření
odborná kvalifikace 96,5
aprobovanost výuky  92,1

Tabulka číslo 5: c) nepedagogičtí pracovníci základní školy a mateřské školy

fyzické osoby přepočtený počet
interní pracovníci 37 33,7
zaměstnanci z ÚP 0 0

Tabulka číslo 6: d) další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 

8



pracovníků školy

počet zaměstnanců finanční náklady v tis. Kč
Celkem 36 84.390

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je velmi důležité pro další profesní rozvoj.
Vedení školy pravidelně sleduje plnění plánu vzdělávání pedagogických pracovníků, 
který se každoročně aktualizuje. Velký důraz je kladen na pestrost a vhodnost 
jednotlivých školení a rovněž na to, aby se jednotlivých školení účastnili všichni 
učitelé základní školy, mateřské školy, asistentky pedagoga a vychovatelky školní 
družiny.

Kromě samostudia je velmi důležité i organizované další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, které je z velké části hrazeno z prostředků ONIV. 
Hlavní část školení, kterých se naši učitelé zúčastnili, byla školení a kurzy připravené 
společností KVIC (Krajské vzdělávací a informační centrum Ostrava, odloučené 
pracoviště Frýdek – Místek), NIDV (Národní institut pro další vzdělávání Praha, 
odloučené pracoviště Ostrava ), Pedagogicko-psychologickou  poradnou Frýdek – 
Místek, pracoviště Třinec, společností Asklépios, (školení vedoucích pracovníků a 
školení první pomoci pro učitele).

Většina školení byla připravena pro učitele na některé ze základních škol v Třinci 
nebo ve Frýdku – Místku, některá školení proběhla v Ostravě.
Pro rodiče dětí ze základní školy jsme uskutečnili školení z oblasti moderní 
psychologie. Dalšího vzdělávání se pravidelně účastnily i učitelky z mateřské školy. 
Vedení školy se pravidelně zúčastňovalo školení pořádaných NIDV 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 Mag-terra)

Zařazení žáků
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Tabulka číslo 7: Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2018/2019
zapsaní do

1.třídy 2018
počet

žádostí o
odklad

nastoupí do
1.třídy 2018

50 5 50

Zápis do školy se již tradičně uskutečňuje v novém formátu, když rodiče mají 
možnost se v mateřské škole zapsat do časového rozvrhu a naplánovat si tak zápis 
podle vlastních časových možností. Tímto způsobem zápisu se odstraní čekání před 
vlastním zápisem a ten pak probíhá klidně a plynule. Učitelky u zápisu se tak mohou 
dětem v klidu věnovat a s rodiči vyřídit nutnou administrativu. Celková délka zápisu 
jednoho dítěte trvá maximálně 30 minut.
Jednotlivé učitelky před zápisem procházejí pravidelným školeními jak u zápisu 
postupovat. Vedení školy věnuje zápisu do školy velkou pozornost, protože úspěšný a
klidný zápis bez zbytečného napětí je pro děti i rodiče příslibem dobré spolupráce 
v dalším období školní docházky.
K zápisu jsou vzhledem k naší snaze o nízké počty dětí v jednotlivých třídách většinou
delegovány tři učitelky.

V souvislosti s vlastním zápisem se ukazuje, že děti z naší mateřské školy jsou 
k zápisu dostatečně připravené a přechod do základní školy pro ně není psychickou 
zátěží, protože školní prostředí dobře znají ze vzájemných návštěv.
Jako velmi důležitý se v tomto směru ukazuje přínos vzájemné návštěvy dětí z 
mateřské školy v základní škole a učitelek a dětí základní školy v mateřské škole.

Výsledky chování a vzdělávání
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Tabulka číslo 8: Celkový prospěch žáků ve škole za první pololetí školního roku 
2018/2019

ročník počet žáků prospělo s
vyznamenáním

prospělo neprospělo průměrná
známka

1. A 20 20 0 1,00
1. B 18 17 1 1,02
1. C 16 16 0 1,01
2. A 21 20 1 1,08
2. B 21 20 1 1,09
3. A 19 18 1 1,20
3. B 21 17 4 1,22
3. C 19 15 4 1,31
4. A 18 15 3 1,34
4. B 18 14 4 1,35
4. C 18 14 4 1,29
5. A 20 15 5 1,34
5. B 21 13 8 1,48
5. C 19 10 9 1,38

celkem 1.st. 269 224 45
6. A 22 15 7 1,42
6. B 25 11 14 1,55
6. C 24 15 9 1,45
7. A 27 12 15 1,61
7. B 28 12 16 1,57
8. A 20 9 11 1,59
8. B 20 11 9 1,67
8. C 21 13 8 1,50
9. A 24 7 17 1 1,64
9. B 27 11 16 1,74

celkem 2.st. 239 116 122
Celkem

ZŠ
508 340 167 1 1,37

Tabulka číslo 9: Celkový prospěch žáků ve škole za druhé pololetí školního roku 
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2018/2019
ročník počet žáků prospělo s

vyznamenáním
prospělo neprospělo průměrná

známka
1. A 20 20 0 1,05
1. B 18 16 2 1,11
1. C 16 16 0 1,07
2. A 21 20 1 1,10
2. B 21 20 1 1,10
3. A 19 12 7 1,36
3. B 21 16 5 1,31
3. C 19 15 4 1,33
4. A 18 14 4 1,31
4. B 18 13 5 1,32
4. C 18 14 4 1,26
5. A 20 16 4 1,30
5. B 21 14 7 1,40
5. C 19 16 3 1,20

celkem 1.st. 269 222 47
6. A 22 14 8 1,38
6. B 25 10 15 1 1,56
6. C 24 13 11 1,47
7. A 26 13 13 1,58
7. B 28 13 15 1,58
8. A 20 8 12 1,52
8. B 20 10 10 1,53
8. C 21 11 10 1,49
9. A 25 5 20 1,77
9. B 27 9 17 1,79

celkem 2.st. 239 104 131
Celkem

ZŠ
508 326 178 1 1,37

Hodnocení prospěchu
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Všichni učitelé se v průběhu školního roku velmi pečlivě věnovali výuce a hodnocení 
výsledků žáků v souladu se Školním vzdělávacím plánem. Žákům bylo již na začátku 
školního roku známo, jakým způsobem bude probíhat hodnocení jejich práce 
v jednotlivých předmětech. Způsoby hodnocení jsou přehledně popsány rovněž ve 
Školním řádu školy na příslušný rok, takže i rodiče mají možnost kontroly, zda 
hodnocení jejich dětí je dostatečné, přesné a spravedlivé.

Všechny výsledky jsou průběžně uváděny v systému ŠkolaOnLine, kde si výsledky 
mohou rodiče prohlížet.

Hodnocení výsledků výchovného působení

Problematika výchovy žáků ve škole a při všech akcích pořádaných školou byla 
v průběhu celého školního roku 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 problémům,
šikaně a dalším negativním jevům ve škole mezi žáky.
Ve škole byla rovněž připravena schránka důvěry, která byla pravidelně kontrolována 
a případné oprávněné stížnosti či oznámení byla bez odkladu s příslušnými stranami 
řešena.
Vedení školy se snažilo, pokud bylo potřeba, všechny vzniknuvší problémy rovněž 
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 přistupovali k řešení problémů velmi zodpovědně. Jako velmi účinná 
se jevila spolupráce třídních učitelů s pracovníky školského poradenského pracoviště.
Velký důraz byl kladen rovněž na udělování pochval za vykonanou práci. 

Počet pochval za dobrou práci a výborné výsledky v nejrůznějších soutěžích je 
výrazně vyšší než množství udělených kázeňských trestů.

Hodnocení chování, udělení pochval a kázeňských postihů za školní rok 2018/2019:
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Tabulka č. 10: 1.pololetí - 1.stupeň
pochvala

TU
pochvala

ŘŠ
napomenut

í
TU

důtka
TU

důtka 
ŘŠ

2.stupeň
z chování

3.stupeň
z chování

54 23 34 9 - - -

Tabulka č. 11: 1.pololetí - 2.stupeň
pochvala

TU
pochvala

ŘŠ
napomenut

í
TU

důtka
TU

důtka 
ŘŠ

2.stupeň
z chování

3.stupeň
z chování

90 33 23 13 - - -

Tabulka č. 12: 1.pololetí - ZŠ
pochvala

TU
pochvala

ŘŠ
napomenut

í
TU

důtka
TU

důtka 
ŘŠ

2.stupeň
z chování

3.stupeň
z chování

144 56 57 22 - - -

Tabulka č 13: 2.pololetí - 1.stupeň
pochvala

TU
pochvala

ŘŠ
napomenut

í
TU

důtka
TU

důtka 
ŘŠ

2.stupeň
z chování

3.stupeň
z chování

109 30 22 2 1 - -

Tabulka č. 14: 2.pololetí - 2. stupeň
pochvala

TU
pochvala

ŘŠ
napomenut

í
TU

důtka
TU

důtka 
ŘŠ

2.stupeň
z chování

3.stupeň
z chování

106 54 27 3 1 2 -

Tabulka č. 15: 2.pololetí - ZŠ
pochvala

TU
pochvala

ŘŠ
napomenut

í
TU

důtka
TU

důtka 
ŘŠ

2.stupeň
z chování

3.stupeň
z chování

215 84 49 5 1 2 -

Tabulka č. 16 : Školní rok 2018/2019
pochvala

TU
pochvala

ŘŠ
napomenut

í
TU

důtka
TU

důtka 
ŘŠ

2.stupeň
z chování

3.stupeň
z chování

359 140 84 27 1 - -
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Tabulka č. 17: Omluvené a neomluvené zameškané hodiny za školní rok 2018/2019 -
1.stupeň :

pololetí/počet
žáků 

omluvené
hodiny

průměr na třídu průměr na žáka neomluvené
hodiny 

I./269 9385 670,35 34,89 0
II./269 9768 697,79 36,31 28

školní rok/269 19153 1368,07 71,20 28

Tabulka č. 18: Omluvené a neomluvené zameškané hodiny za školní rok 2018/2019 -
2.stupeň

pololetí/počet
žáků 

omluvené
hodiny

průměr na třídu průměr na žáka neomluvené
 hodiny

I./236 12640 1264,0 53,56 0
II./235 13922 1392,2 59,24 4

školní rok/236 26562 2656,2 112,55 4

Tabulka č. 19: Omluvené a neomluvené zameškané hodiny za školní rok 2018/2019 -
ZŠ

pololetí/počet
žáků 

omluvené
hodiny

průměr na třídu průměr na žáka neomluvené
 hodiny

I./269 22025 1573,2 43,61 0
II./236 23690 2369,0 100,3 32

školní rok/505 45715 1904,8 90,5 32

Celkové množství zameškaných hodin je přibližně stejné jako v ostatních letech. 
Zvýšená nemocnost byla klasicky v zimních měsících a v předjaří.
U žáků, kde se objevovala častější krátkodobá neúčast ve škole, kontaktovali třídní 
učitelé rodiče žáků.

Inkluze

V průběhu školního roku pokračovala náročná práce se žáky se zdravotním 
znevýhodněním, s poruchami učení a chování a se žáky se sociálním znevýhodněním.

Škola velmi úzce spolupracovala s pracovnicemi Speciálních pedagogických center 
v Ostravě a Frýdku-Místku a rovněž s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické 
poradny v Třinci. Jako zásadní se ukazovaly návštěvy těchto pracovnic ve škole a 
konzultace s vedením školy, třídními učiteli a především s asistentkami pedagoga.

V průběhu školního roku 2018/2019  ve škole nadále pracovalo Školní poradenské 
pracoviště pod vedením výchovného poradce. Dále v něm pracovala školní 
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psycholožka, preventistka rizikového chování a ředitel školy. Tato pracovní skupina 
postupně projednávala všechny návrhy na vyšetření žáků a další problémy, které se 
vyskytly ve škole.
Nepodařilo se nám po odchodu paní učitelky – speciální pedagožky zajistit adekvátní 
náhradu a tak jsme museli její práci rozdělit mezi ostatní členy školního 
poradenského centra. 
Skupina se scházela pravidelně jednou týdně a řešila operativně všechny aktuální 
problémy v chování, neúspěchu ve výuce, školní šikanu, spolupráci s rodiči apod.
 
Současně jsme v průběhu školního roku podporovali všechny především asistentky 
pedagoga a rovněž všechny vyučující formou školení a besed s odborníky z praxe.
Důraz byl kladen rovněž na spolupráci s rodiči dotčených žáků.

Současně jsme se snažili mezi žáky školy vyhledávat žáky talentované.
Ke konci školního roku jsme provedli testování žáků pátého ročníku. Na společném 
jednání s rodiči těchto žáků jsme vybrali skupinu žáků s výbornými výsledky a 
vytvořili pro následující školní rok třídu se zaměřením na matematiku, přírodní vědy a
informatiku. Hlavním cílem této třídy  je umožnit žákům podmínky k nadstandardní 
výuce a omezení odchodu nadaných žáků na víceletá gymnázia.

Údaje o soutěžích

Naši žáci soutěžili především v soutěžích vyhlašovaných MŠMT Praha pro aktuální 
školní rok a dále v regionálních soutěžích, kde je naše účast již tradiční.

Rozsah soutěží, kterých se naši žáci v průběhu školního roku zúčastnili, je velký. Žáci 
se na jednotlivé soutěže pečlivě připravovali pod vedením svých učitelů. Zúčastnili 
jsme se celé řady soutěží z oblasti vědomostních, uměleckých, zručnostních a 
sportovních.

Velmi důležité pro další rozvoj žáků patří především vědomostní soutěže.
Do školních kol je proto zapojován co největší počet žáků. Úspěšní žáci pak postupují
do vyšších kol jednotlivých soutěží. Hlavní důraz je kladen na soutěže - olympiády 
v matematice, mateřském jazyce, dějepise, zeměpise, přírodopise, fyzice a chemii.

Vzhledem k tomu, že naše škola má vynikající podmínky pro sport a tělesnou 
výchovu, posilujeme v 6. a 7. ročníku počet hodin tělesné výchovy o jednu vyučovací 
hodinu, účastníme se nad rámec běžných soutěží i turnajů ve volejbale, florbale a 
házené, dále Poháru rozhlasu a dalších atletických soutěží a pohárů.

Velmi důležitou součástí sportovních soutěží je také plavecký výcvik, kterého se 
účastní všechny ročníky prvního stupně. Na bazén rovněž dochází školní družina a 
žáci 6. a 7. ročníku v rámci tělesné výchovy.

Naše škola opakovaně obdržela diplom jako Nejvšestrannější sportovní škola 
v okrsku Jablunkov.
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Tabulka č. 20: Přehled soutěží a umístění ve školním roce 2018/2019

Soutěž, přehlídka Počet žáků umístění
Okresní kolo

Přespolní běh žáků 1. 
stupně 

3 2. místo

Zeměpisná olympiáda 3 dvakrát 1. místo
Matematická olympiáda 
Z9

5 28.-34-místo

Olympiáda v českém 
jazyce

1 24. místo

Matematická olympiáda 
Z6-Z8

5 8. - 12. místo

Recitační soutěž 4 4.-6. místo
Konverzační soutěž v AJ 2
Korchem 3
Chemická olympiáda 3

Krajské kolo

Mistrovství Moravy-
Vánoční laťka

4 2. místo

Matematická olympiáda 2

Kromě těchto soutěží se naši žáci zúčastnily celé řady dalších soutěží, ve 
vědomostních soutěžích a uměleckých soutěžích především jako jednotlivci a dále ve 
sportovních soutěžích jako družstvy chlapců a dívek.
Školních kol nejrůznějších soutěží se během školního roku zúčastnilo celkem 1489 
žáků z prvního a druhého stupně v celkem ve 18 soutěžích.

Do obvodních kol soutěží, které většinou probíhaly v Jablunkově (žáci 1. stupně) 
nebo Třinci (žáci 2. stupně), se zúčastnilo celkem 147 žáků ve 17 různých soutěžích.

V 15 soutěžích okresního kola bylo zapojeno celkem 91 žáků.

Výborného výsledku dosáhli naši žáci prvního stupně vě vědomostní soutěži 
v anglickém jazyce, kterou pořádala soukromá škola Hello Ostrava a kde naši žáci 
zvítězili.
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Profesní orientace žáků

Ve školním roce 2018/2019ukončilo základní vzdělávání 51 žáků 9.ročníku, z toho 21 
chlapců a 30 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 ve 
čtyřletých studijních oborech a na odborných učilištích ve tříletých učebních oborech.

V průběhu podzimních třídních schůzek do naší školy již tradičně přišli zástupci 
několika středních škol z regionu s nabídkou možností studia.
V průběhu celého školního roku jsme se snažili žákům přibližovat nutnost, ale také 
výhodnost studia technických oborů. Absolventi těchto oborů mají velkou šanci získat
dobré zaměstnání a také zaměstnání dobře ohodnocené.
V souvislosti s tím jsme pro žáky připravili exkurze vy vybraných strojírenských 
závodů (Hyundai Nošovice, strojírny Třinec, fa Mrózek Bystřice, Třinecké železárny, 
tiskárna Finidr), předváděcími akcemi středních škol přímo u nás a samozřejmě také 
návštěvami na některých školách technického zaměření, např SSŠ Třinec Kanada, 
SOŠ a SOU Jablunkov a nezapomněli jsme ani na děvčata, která navštívila s velkým 
úspěchem jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu - Nemocnici Třinec-Sosna.
Rovněž rodičům žáků byl tlumočen požadavek na výhodnost studia technických 
oborů..

Všichni žáci pak v únoru obdrželi vyplněné přihlášky na střední školy a učiliště a na 
schůzce s výchovným poradcem obdrželi zápisový list a všechny důležité informace 
k přijímacímu řízení.

Tabulka č. 21: Umístění žáků na jednotlivé školy - studijní obory čtyřleté:

G
ym

názium
 4-

leté

Albrechtova
SŠ Č. Těšín

O
bchodní

Akadem
ie 

SSŠ Třinec
Kanada

Střední zdravotní 
škola 

Střední škola 
Jablunkov

Střední škola
elektrotechnická

Střední škola
strojní 

Střední škola
stavební 

O
statní střední

školy

Chlapci 1 1 2 3 2 1 3 1 2

Dívky 5 3 7 8 1 1
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Celkem 6 4 9 3 10 2 3 1 3

% 14,6 9,8 22,0 7,3 24,4 4,9 7,3 2,4 7,3

Celkem se na střední školy přihlásilo 41 žáků, tj. 80,4 %.

Tabulka č. 22: Umístění žáků na jednotlivé školy - studijní obory tříleté:
SSŠ Třinec

Kanada
Albrechtova

SŠ Český Těšín
SOŠ 

Jablunkov
Ostatní učiliště

Chlapci 5 2 2

Dívky 1

celkem 5 1 2 2

% 50,0 10,0 20,0 20,0

Celkem se na učební obory přihlásili pouze 10 žáků, což je tj.  19,6%

Po delší době se zvýšil počet žáků a žákyň, které se hlásí ke studiu na tříletých 
učebních oborech. 
Přesto obě tabulky přijatých žáků na čtyřleté obory a na tříleté učební obory dokazují,
že skladba je zatím stále výrazně nevyrovnaná v neprospěch učebních oborů. Ke 
studiu na střední školy se tak dostávají i žáci se slabším a velmi slabým prospěchem, 
kteří pak po jednom či dvou letech školu opouštějí z důvodu nezvládnutí množství 
učiva a jeho náročnosti a začínají tak zbytečně znova studiem na jiné střední škole 
nebo na odborném učilišti ve tříletém oboru.

Tabulka č. 23: Umístění žáků na víceletá gymnázia:
Gymnázium Třinec

8-leté
Chlapci 2
Dívky 3
celkem 5

Odchod žáků z pátého ročníku na 8-leté studium na gymnáziu v Třinci byl v tomto 
školním roce výrazně nižší než v předchozích letech.
Pro školu, třídu, pracovní atmosféru ve třídě a kolektiv bylo velmi pozitivní, že 
neodcházeli nejlepší žáci ze tříd a tím se nesnížila celková vědomostní úroveň ve 
třídě.
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Údaje o významných aktivitách - základní škola

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 na veřejnosti a v širokém okolí.

Září 2018

- slavnostní zahájení nového školního roku 2018/2019

- slavnostní zahájení nového školního roku za účasti vedení obce, předsedy 
Spolku rodičů a sponzorů školy

- adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku s účastí třídních učitelek a školní psycho-
ložky

- okrskové kolo v přespolním běhu pro žáky 1. stupně v Jablunkově

- návštěva výstavy ovoce a zeleniny v Domě zahrádkářů v Bystřici

- zahájení činnosti včelařského kroužku v areálu školy

- zahájení práce v projektu „Beskydy, místo kde žiji“

Říjen 2018

- okresní kolo v přespolním běhu v Třinci pro žáky 2. Stupně

- okresní kolo v přespolním běhu pro žáky 1. stupně v Jablunkově

- CocaCola Cup - fotbalový turnaj v Návsí, žáci 7. -9. ročníku

- školní kolo Přírodovědného klokana

- interaktivní představení Sir Nicolas Winton v Muz-Icu

- divadelní představení pro žáky 1. stupně ve škole - Těšínské divadlo

- ve WERK aréně Trh studijních a učebních oborů – účast žáků 9. ročníku

- Slezská liga v házené mladší žáci v hale STaRS v Třinci

- zahájení činnosti šachového kroužku na škole
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- zahájení pravidelného plaveckého výcviku na školním bazéně

- Přírodovědný klokan pro žáky 9. Ročníku

- Sněhurka – představení lední revue na zimním stadioně v Třinci pro žáky ce-
lého prvního stupně a vybraných tříd druhého stupně

- Projektový den pro žáky celé školy ke 100.výročí vzniku samostatného Česko-
slovenska

Listopad 2018

- exkurze žáků 5. ročníku do Ostravy – Dolní oblast Vítkovic  a  U6

- divadelní představení pro žáky 7. a 8. ročníku v TRISII v Třinci

- dějepisná olympiáda

- okrskové kolo ve florbale pro žáky 1. stupně v naší hale

- turnaj v házené v hale STaRS v Třinci - žáci 3. a 4. ročníku

- školení vybraných učitelů a asistentek pedagoga v rámci inkluze

- školní kolo olympiády v českém jazyce

- školení předsedů odborových organizací

- plavecký výcvik pro žáky 3.ročníku

- výjezd ředitele školy do Arménie v rámci dalšího vzdělávání - NIDV

Prosinec 2018

- preventivní besedy s hasiči pro žáky 2. a 6. tříd

- soutěž ve skoku vysokém Mikulášská laťka v Třinci
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- Mikulášská besídka ve škole s dárečky od polku rodičů

- turnaj v házené - mladší žáci, v naší hale

- soutěž Mladý chemik na SPŠCh Ostrava

- florbalový turnaj pro mladší žáky v naší hale

- florbalový turnaj pro mladší žákyně v naší hale - okrskové kolo

- florbalový turnaj pro starší  žákyně v naší hale - okrskové kolo

- vědomostní soutěž Riskuj v Třinci pro jedno družstvo žáků 8. ročníku

- soutěž Můj werk pro žáky 7. ročníku

- Vánoční workshop školní družiny

- Vánoční Vídeň – zájezd pro vybrané žáky 9. ročníku

Leden 2019

- okresní kolo zeměpisné olympiády

- okresní kolo dějepisné olympiády

- výchovně-vzdělávací exkurze do Osvětimi, Věličky a Krakova – 9.AB 
s finanční pomocí Spolku rodičů

- okresní kolo matematické olympiády pro mladší i starší žáky

- exkurze do továrny Hyundai v Nošovicích pro žáky. 9.ročníku

- exkurze vybraných žákyň do nemocnice na Sosně

- školní kolo soutěže v anglickém jazyce

- KUFR - soutěž pro žáky 9. ročníku ve spolupráci s TŽ

- zdravotnická soutěž na SZŠ Karviná

- geologická olympiáda - školní kolo, okresní kolo v Opavě

- krajské kolo chemické olympiády Ostrava

- akce Kulový blesk – stěhování tříd 1. Stupně z budovy 402 na budovu 848
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Únor 2019

- zahájení stavebních prací na budově 402 – nástavba a budování odborných 
učeben a kmenové třídy

- prázdninový karneval DDMB

- pravidelné školení BOZP a PO  a školení v poskytování první pomoci pra-
covníky Asklepios pro všechny zaměstnance

- výcvik v dopravní výchově Autoškola Vašíčková

- soutěž mladých chemiků na SPŠCH v Ostravě

- schůzka s rodiči žáků 9. Ročníku k volbě povolání

- konverzační soutěž v anglickém jazyce v Třinci

- turnaj v házené v naší hale - mladší žáci - žákovská 

- obvodní kolo v recitaci v Jablunkově pro žáky 2. stupně

- soutěž ve finanční gramotnosti pro žáky 5. ročníku v Českém Těšíně

- okresní kolo zeměpisné olympiády ve Frýdku-Místku

- výtvarná soutěž "Správným směrem"

- školní večírek  organizovaný Spolkem rodičů

- projektové setkání v centru URSUS

-

Březen 2019

- lyžařský výcvikový kurz v Jeseníkách pro žáky 7. ročníku

- divadelní představení v podání žáků dramatického kroužku

- noc s Andersenem ve školní družině

- okresní kolo ve volejbale starší žákyně v Třinci

- divadelní  představení pro žáky 1. stupně - Těšínské divadlo

- okresní kolo v recitaci ve Frýdku - Místku mladší žáci
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- okresní kolo v recitaci ve Frýdku - Místku starší žáci

- Matematická soutěž Pythagoriáda

- Den učitelů ve sborovém centru pro bystřické učitele

- krajské kolo zeměpisné olympiády

- Matematický klokan pro žáky 1. stupně

Duben 2019

- matematická olympiáda pro žáky 2.stupně v Třinci

- setkání s rodiči budoucích prvňáků

- pěvecká soutěž Bystřický zvonek

- návštěva Úřadu práce – žáci 8.ročníku

- přijímací řízení na střední školy a víceletá gymnázia

- společná dopravní soutěž se SOU Jablunkov

- Den Země ve spolupráci s DDM Bystřice

- liga házené v Třinci mladší žáci

- mezinárodní soutěž řemeslné hry

- přebor školy v plavání

- přijímací zkoušky 1. kolo a 2.kolo

- Den Země

- exkurze do ekologického střediska URSUS v Dolní Lomné

- den otevřených dveří pro žáky 5. ročníků z okolních škol

- zápis do první třídy

Květen 2019

- sportovní den

- Pohár rozhlasu v Třinci a v Opavě
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- Mezinárodní řemeslné hry v Třinci pro žáky 8. ročníku

- fotbalový turnaj McDonald Cup v Návsí

- jarní revue DDM Bystřice 

- plavecká štafeta na bazéně

- atletický čtyřboj v Třinci žáci 7. ročníku

- besedy na obci pro žáky 8. a 9. ročníku v rámci projektu Šance pro každého 
žáka

- školní výlety

- soutěž pro žáky 1.stupně ve škole Hello Ostrava

- akce pro žáky 8.ročníku na SŠ Kanada – technické práce

- projekt Ze života hmyzu - URSUS

Červen 2019

- tradiční školní radovánky

- Den dětí s DDM Bystřice

- školní výlety všechny třídy

- Den s integrovaným záchranným systémem na školním náměstí

- divadelní vystoupení žáků dramatického kroužku

- EXON – praovní setkání koordinátorů v Polsku

- besedy pro 9. ročníku v rámci prevence

- dopravní soutěž na dopravním hřišti

- večírek žáků 9. ročníku s dotací Spolku rodičů

- EXON - setkání koordinátorů v Portugalsku

- slavnostní ukončení školního roku 2017/2018
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Údaje o inspekční činnosti ve škole

Ve školním roce 2017/2018 nebyla ve škole provedena kontrola ze strany České 
školní inspekce. 
Nicméně ČŠI prováděla během školního roku tzv. rychlá elektronická šetření, která 
jsou na úrovni inspekční návštěvy ve škole. Tato šetření se týkala šikany ve školách,  
jazykovou přípravou žáků a další.

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

V průběhu školního roku byla opakovaně provedena kontrola Krajskou hygienickou 
stanicí Ostrava. Kontrola proběhla ve všech stravovacích provozech školy a v 
mateřské škole.

Také pravidelná roční prověrka BOZP a PO smluvní společností Mag-terra.

Nástavba na budově 402

V únoru začala netrpělivě očekávaná stavební činnost na budově 402 – staré české 
škole, jejímž výsledkem budou 3 odborné učebny – počítačová, jazyková a pro 
přírodní vědy a jedna kmenová učebna a kabinety pro učitele a skladovací prostory.

Vlastní výstavbě předcházela složitá operace přesunu všech tříd prvního stupně na 
budovu nové školy. Zde došlo k omezení provozu odborných učeben, protože 
všechny byla zaplněny jako kmenové učebny.

Výstavba se postupujícím časem značně komplikovala, ale nakonec se vše podařilo a 
škola získala krásné prostory k výuce v odborných učebnách a kmenové učebně.

Škola se nakonec stala i školou moderní, bezbariérovou, protože byl ve škole 
vybudován i výtah spojující všechna patra.

V Bystřici nad Olší dne 10. října 2019                         Mgr. Jan Čechura, ředitel školy
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HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY (ŠD) VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Michaela Badurová, vedoucí vychovatelka ŠD
Markéta Bojková, vychovatelka ŠD do 31.3.2019
Magda Krawiecová, vychovatelka ŠD
Michaela Koždoňová, vychovatelka ŠD
Pavlína Sikorová, vychovatelka ŠD
Bc. Zuzana Sikorová, vychovatelka ŠD, od 1.4.2019 návrat po MD
Renata Waclawková, vychovatelka ŠD

Kapacita ŠD – 180 žáků

Počet oddělení: 6

Ranní družina (RD)

Pro žáky 1. stupně v době od 615 do 745 hodin v 2. oddělení školní družiny, budova 
č.402, suterén. Od 1.2.2019 v budově č. 848, ve třídě 3.B. RD navštívilo 6306 žáků.
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, týdenními plány a se 
zřetelem na Týdenní skladbu zaměstnání, která je zpracována podle psychohygieny 
dětí mladšího školního věku.
ŠD má 4 samostatné oddělení a 2 oddělení jsou v kmenové třídě. Oddělení jsou 
rozdělené na odpočinkovou část (koberec, relaxační pytel, polštáře, gauč) a pracovní 
část (stoly a židle). Žáci mají k dispozici hry, stavebnice, výtvarný a pracovní koutek, 
dětské knihy a encyklopedie. V jednom oddělení je interaktivní tabule. Dále 
využíváme krytý bazén, tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, učebnu přírodopisu, školní 
hřiště s hracími prvky – kladina, hrazda, lanové centrum, kolotoče, lavičky. Na 
workoutovém hřišti využíváme lezeckou stěnu.
Od 1.2.2019 jsme v budově č. 848 a všech šest oddělení je v kmenových třídách. 
Prostor je nevyhovující, málo prostoru, chybí relaxační část, prostor pro společné hry.
Toto uspořádání je, ale dočasné.
Společné téma naší činnosti je KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ, v průběhu celého školního 
roku žáci soutěžili jak ve svých odděleních, tak v rámci celo-družinových akcí.
V průběhu školního roku zajišťujeme doplnění pomůcek pro esteticko – výchovnou, 
rukodělnou, přírodovědnou a tělovýchovnou činnost. Čerpáme měsíční režii. Odměny 
pro děti na soutěže apod. nakupujeme za peníze od Sdružení rodičů. Dětem 
zajišťujeme pitný režim.
Spolupracujeme s DDM Bystřice – Netradiční olympiáda, Den zvířat.
Pokračujeme v projektu KUK-kino – 1x měsíčně návštěva místního kina. 
Každý pátek chodíme plavat.
Celá družina je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem – Škola naruby.
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Žáci 1. - 4. ročníku jsou zapojeni do projektu Sportuj ve škole, pod vedením PaeDr. 
Marcely Svidrové.

Odpolední zájmová činnost po 15 hodině:
 Vrťochy – taneční hry a nácvik choreografie

 Kuchtíci – základy stolování, příprava jídla, vytváření kuchařky

 Malý přírodovědec – poznávání přírody, vycházky do okolí, zaměření na 
ekologii

 Dovádivé hry – společné hry v tělocvičně

 Pletení z papíru (v 1. pololetí)

 Stavění ze Sevy

 Stavění z Lega

 Stavění z dřívek

 Kutilové – výtvarná a rukodělná činnosti

 Turnaje ve společenských hrách

Od 1.2.2019 v 15:00 hod. se spojujeme tak, abychom byli v sektoru D.
Odpolední družina je v provozu do 16:30 hod.
V době třídních schůzek prodlužujeme provoz ŠD do 17:30 hod.
Celo-družinové akce ŠD
Drakiáda, Vánoční workshop, Tančí celá družina, Vynášení Moreny a Mařocha, 
Rodinný fotbalový turnaj, Den otců, Na startu, Dopravní hry s koloběžkami na 
dopravním hřišti, Rozloučení s páťáky, Dny dětského čtení. Gorolské tance, Gorolské 
zvyky a tradice.
O naší pestré činnosti informujeme na webových stránkách školy, Bystřickém 
reportu, Bystřickém informátoru, Hutníku.

Hodnocení zpracovala Michaela Badurová, vedoucí vychovatelka ŠD      30.6..2019
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Ekonomická část výroční zprávy

Údaje o ekonomické činnosti školy (za celé zařízení)

Hospodaření školy za rok 2018 (údaje za celé zařízení)

Příjmy Hlavní činnost Vedlejší činnost

dotace KÚ  38 581 181,00 0,00

příspěvek zřizovatele na 
investice

            0,00 0,00

příspěvek zřizovatele na provoz 6 800 000,00 0,00

jiné (dary, dotace, cizí zdroje) 782 090,36 0,00

celkem 46 163 271,36 0,00

vlastní výnosy 5 147 117,12 2 110 787,68

prodej zboží 0,00 80 789,69

Výdaje Hlavní činnost Vedlejší činnost

mzdové + sociální 40 548 494,74 1 099 678,14

spotřeba materiálu 5 663 699,20 469 067,79

energie 2 530 681,15 441 548,63

opravy a údržba          1 255 104,53 85 469,80

investice 120 390,20 0,00

ostatní služby 955 953,40 46 644,38

odpisy 375 200,10 6 084,90

ostatní (krác. DPH, zaokrouhl., 
kurzové rozd.) 

567 225,72 42 689,10

celkem 52 016 749,04 2 191 182,74

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

Hospodářský výsledek

Hlavní činnost Vedlejší činnost

Hospodářský výsledek 237 499,07 394,63
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Celkem 237 893,70

Daňové přiznání bylo zpracováno daňovým poradce v květnu 2018. Daň za rok 
2018 byla 0,00 Kč.

Přehled finančních fondů k 31. 12. 2018

Fond odměn 300 000,00

Fond kulturních a sociálních potřeb 580 625,08

Fond investic 288 144,33

Fond rezervní 1 867 074,15

Komentář k čerpání fondů:

Fond odměn – v roce 2018 čerpáno 362 723,- Kč.

FKSP - čerpání dle vyhlášky 114/2002 Sb. Pro zaměstnance využito celkem 
617 671,50,- Kč.

Fond investic - je tvořen z odpisů a darů. Čerpáno na zakoupení investic ve výši 
120 390,20 Kč.

Fond rezervní – v roce 2018 čerpáno: 

a/ k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 0,- Kč, 

b/ na nespotřebované dotace EU 648 776,04- Kč.

Z finančních darů vyčerpáno 205 474,82 Kč a příjem darů činil 22 000,- Kč.

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schválené zřizovatelem

Fond odměn 190 000,00

Fond investic 0,00

Fond rezervní 47 893,70

Celkem 237 893,70

Přehled dotačních programů

Název dotačního programu Požadovaná částka Přidělená částka

Projekt „ Zlepšení forem 
spolupráce a vzdělávaní 

1 866 503,00 1 866 503,00
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pedagogů a žáků“

Projekt „ ERASMUS +“ 267 430,02 267 430,02

Dotace Poskytování bezpl. 
stravy žáci

32 357,01 32 357,01

Zpracovala Ing. Marková Anna,

 zástupkyně ředitele pro ekonomiku a personalistiku
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Výroční zpráva mateřské školy za školní rok:  2018- 2019

Počet tříd

Počet dětí Průměrná školní docházka
v jednotlivých třídách

1. třída           25dětí 19,89

2. třída 26 dětí 19,27

3. třída 24 dětí 17,35

4. třída 21 dětí       16,5

5. třída 11 dětí 9,2

6. třída 26 dětí 18,45

7. třída 24 dětí 20

Prázdninový
provoz

 Jednotlivých tříd

1,2,6

17,84

13,42

17,36

Spolek rodičů základní a mateřské školy Bystřice

Spolek rodičů základní a mateřské školy Bystřice v čele se svým předsedou, se
jako  každý  rok  zapojil  do  spolupráce  s  učitelkami  mateřské  školy.  Finanční
prostředky, kterými podpořil  většinu aktivit  mateřské školy byly dostačující  a
pomohly při realizaci většiny akcí v mateřské škole. Pro děti organizoval  „Den
dětí“ s bohatým doprovodným programem. Finančně také přispěl na realizaci
mikulášské besídky,  besídky ke Dni matek, na dopravu předškolních dětí  na
divadelní představení v Třinci a školních výletů s rodiči.  

Získal finanční prostředky pro realizaci projektu: „Rosteme s přírodou“. Děti se
pomocí  tohoto  projektu  seznámily  se  základy  ekologie  pomocí  divadelního
představení  Paperbój,  zaměřený na polytechnické činnosti  s  recyklovatelným
materiálem. Dětem byl také vysvětlen proces fotosyntézy a to pomocí mobilního
planetária. Spolupráce MŠ se spolkem rodičů byla na velmi dobré úrovni.
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MŠ pracovala se vzdělávacím programem:  „ Rosteme v lipovém objetí “, který
byl nově schválen 6.11.2018. Na ŠVP se podílely všechny učitelky, byl navržen
tak, aby vyhovoval všem pedagogickým pracovnicím.

 V souladu s  vypracovaným ŠVP zajistila mateřská škola:

Výuku anglického jazyka pro předškolní děti

Týdenní lyžařský výcvik pro děti od 4 let

Kurz plavání pro předškolní děti

            Hipoterapii pro děti logopedické třídy pod záštitou sdružení CHEWAL,z.s.

Akce ve školním roce 2018/2019:

- Návštěvy místní knihovny dle potřeb jednotlivých tříd

a) Podzimní  a jarní dílničky v DDM Bystřice

b) Vítání občánků na OÚ Bystřice

c) Mikulášská besídka s nadílkou

d) Vánoční besídky a besídka ke Dni matek pro rodiče a jejich rodinné příslušníky

e) Vánoční besídka a besídka ke Dni matek v DPS

f) Karneval pro všechny děti MŠ

g) Dětské radovánky

h) Turistické výlety všech tříd ve spolupráci s rodiči

i) Den dětí organizován Spolkem rodičů

j) Projekt „ Soutěž s panem Popelou“

k) Projekt „Zdraví dětem“

l) Grant Bystřice „Rosteme s přírodou“

m) divadelní představení zaměřené na ekologii

n) Návštěva prvních tříd nejstaršími předškoláky

o) rozloučení s budoucími školáky na každé třídě

Během školního roku umožnila mateřská škola studentkám předškolní 
pedagogiky průběžnou i souvislou praxi.

Pedagogické pracovnice ve školním roce 2018/2019:
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Počet fyzických osob: 14 (učitelky)

                                      1 (asistentka pedagoga)

                                      2 (chůva)

Běžné třídy: 12                                                                                                   

Logopedická třída: 2

Všechny učitelky splňují kvalifikační požadavky – 100% kvalifikovanost.

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018:

Počet pracovnic ŠJ: 5

Počet provozních pracovnic: 4

Pro školní rok 2018/2019 bylo zapsáno 50 dětí, všechny byly přijaty. Do prvních tříd 
základní školy v Bystřici odešlo 39 dětí. Tři děti budou navštěvovat jinou základní 
školu. Odklad školní docházky byl přiznán 3 dětem.

 Milada Šrámková,  zástupkyně ředitele pro výchovně vzdělávací proces mateřské 
školy

V Bystřici  30. 8. 2019
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