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Úvodní slovo
„Neučíme se pro školu, ale pro život“

           Seneca

Tato moudrá slova snad nejlépe vystihují náš školní vzdělávací program, 
a proto se staly podkladem pro jeho název „Škola pro život“.

Cílem všeho snažení je nabízet našim dětem co nejkvalitnější vzdělání, kte-
ré chápeme nejen jako přípravu na střední školu či na budoucí povolání, ale 
jako přípravu na celý další život. Chceme, aby pojmy pracovitost a píle, svědo-
mitost a zodpovědnost, sebeúcta, ohleduplnost a vzájemná spolupráce, láska 
a přátelství, dobré mezilidské vztahy i zdravý životní styl nebyly jen pouhými 
frázemi, ale závaznými životními normami.

Chceme, aby z  naší školy vycházeli žáci vzdělaní, ale především čestní 
a pracovití, tedy dobře připraveni do života. Nový školní vzdělávací program 
není jen o obsahu učiva, ale především o změně metod a forem práce. Děti se 
snažíme vést k větší samostatnosti, k týmové spolupráci, toleranci a sebehod-
nocení. Kromě širokého všeobecného vzdělání, výuky anglického jazyka a vý-
chovy ke zdravému životnímu stylu se zaměřujeme na vyspělou počítačovou 
gramotnost a environmentální výchovu.

Školní vzdělávací program naši učitelé vypracovali v  létech 2006 a  2007, 
ovšem směr a cíle jsme vytýčili již dávno předtím a touto cestou kráčíme již ně-
kolik let. Zájem rodičů i dětí o naši sluníčkovou školu naznačuje, že naše cesta je 
správná. Nelze se ovšem zastavit, je třeba jít dál, bilancovat, zamýšlet se a uvažo-
vat o budoucích perspektivách. Věřím, že škola bude mít i v budoucnu dostatek 
pedagogických osobností a kvalitní učitelský sbor, schopný realizovat všechny 
potřebné změny. Veškeré úspěchy, která škola měla, jsou výsledkem poctivé 
a  tvůrčí práce bývalých i  současných pedagogů, ale i žáků, kteří šíří její dobré 
jméno a spoluvytváří jeji tradici. Jim všem proto patří uznání a poděkování.

Neopomeňme však poděkovat ostatním nepedagogickým zaměstnancům, 
bez jejichž každodenní práce by život školy nebyl možný.

Poděkování náleží i rodičům našich žáků, zřizovateli i krajskému úřadu, 
spolupracovníkům z  institucí, firem i  podniků, kteří jako opravdoví přátelé 
školy nezištně pomáhají škole svými radami či finančními prostředky.

Popřejme škole k  jejím 85. narozeninám vzdělané a obětavé učitele, aby 
se svou moudrostí, láskou a  trpělivostí vychovávali zvídavé a vnímavé žáky 
s touhou po poznání a vědění.

 Mgr. Dagmar Šostoková
 ředitelka školy
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Masarykova škola slaví 85 let

Stojí na světě už 85 let a letos slaví další půlkulaté jubileum. Za dobu 
své existence už zažila mnohé. Učí se v  ní naše děti, vzdělávali jsme se 
v ní my a chodili do ní naši rodiče, dokonce i prarodiče. Její stěny se staly 
svědky mnohých událostí a mlčí. Mluví však za ni události, které se v ní 
staly. A události vždy vytvářejí lidé, kteří jsou se školou spjati. Učitelé, děti, 
ekonomové, kuchařky, uklízečky, školníci... Bez nich by škola nikdy neušla 
tak dlouhou cestu.

Za  85 let změnila největší škola v  Bohumíně několikrát svou tvář 
a na 85letou babičku rozhodně nevypadá. Je moderní, vlastně nejmoder-
nější v celém Bohumíně. Po nové fasádě, střeše, zdravotechnice, elektro-
rozvodech, kanalizaci, osvětlení a  kuchyni se mohou učitelé i  děti těšit 
i na moderní školní dvůr a zahradu. 

Škola se může pochlubit skvělým zázemím, učitelským sborem i nada-
nými a pilnými žáky. Do příštího výročí jí přeji, ať je stále tak úspěšná, ať 
v ní panuje optimistická nálada a ať se těší přízni nejen učitelů, dětí a ro-
dičů, ale také zřizovatele.

Ing. Petr Vícha
starosta města
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Pohled do historie školy

V roce 1860, v nové osadě Bohumín – nádraží (vzniklé kolem nádraží 
po roce 1847), vzniká prvá škola. Je školou česko-německou. Na nátlak 
zřizovatele a vydržovatele školy, společnosti „Severní dráha Ferdinando-
va“, stává se škola od r. 1882 polsko-německou a od r. 1883 pouze němec-
kou. Až po roce 1901 se sdružuje skupina českých úředníků, zaměstnanců 
a živnostníků kolem čtenářského spolku „Beseda“ a později kolem Matice 
osvěty lidové a v roce 1910 zde otvírají první českou školu v obci. Řídícím 
učitelem byl tehdy jmenován František Solnař z Prahy.

Škola byla umístěna v  domku u  nádraží, ale již v  r. 1911 se stěhovala 
do vlastní trojtřídní budovy na bývalé Čáslavské ulici. Tehdy se učilo ve dvou 
třídách. Rozvoj školy začíná po vzniku Československé republiky. Škola má 
v roce 1919 šest tříd s 390 žáky. Proto musí tři třídy umístit na německou 
měšťanskou školu. Zřizuje se pobočka školy v Šunychlu. Tyto školy byly poz-
ději osamostatněny jako 2. a 3. obecná škola. Další české školy vznikají ve Sta-
rém Bohumíně, Pudlově, Skřečoni a Záblatí. Přesto jejich počet nestačil.

Městská správní komise v Bohumíně otevřela v r. 1922 novostavbu ško-
ly na bývalé ulici Zd. Nejedlého č. 623 (pravé křídlo naší školy). Obecná 
škola v ní dostává 2 učebny, měšťanská škola 7 učeben. V roce 1923 bylo 
započato s další stavbou a 16.2.1924 byla odevzdána k užívání budova č. 601. 
Tehdy dostaly obě školy dnešní podobu a své trvalé umístění.

Nová budova brzy nestačila počtu tříd a žáků. Na obecné škole byly 
třídy vyučovány po směnách, na měšťanské škole byly zřizovány stěho-
vavé třídy, další třídy byly umístěny v suterénu budovy českého gymná-
zia a v odborné škole pro ženská povolání. V (naší) budově byla umís-
těna třída mateřské školy, pomocné třídy, které pak přešly do německé 
školy na náměstí (dnes budova Městského úřadu Bohumín), v odpo-
ledních hodinách v naší budově vyučovala hudební škola do roku 1935, 
třídy živnostenských pokračovacích škol, večer se zde konaly zkoušky 
pěveckého sboru „Smetana“, čtyři dny v týdnu cvičila v tělocvičně TJ 
Sokol, v  posluchárně fyziky se hrálo v  neděli loutkové divadlo. Brzy 
nestačila tělocvična počtu vyučovacích hodin. Obecná škola nakonec 
dostala jen 10 hodin, ostatní hodiny musely být vyučovány venku nebo 
ve třídách.

V roce 1930 se oběma školám dostalo čestného titulu „Masarykova 
škola“. Nadále však zůstaly školami menšinovými, i když se podle sčítání 



~ 4 ~

Masarykova základní škola a Mateřská škola BohuMín

lidu v r. 1930 zvýšil počet českého obyvatelstva na 47,07% a počet ně-
mecké menšiny poklesl na 40,07% a polské menšiny na 8,07%.

V září 1938 měla naše škola celkem 31 tříd, obecná škola měla v 10 
třídách 317 žáků, měšťanská škola měla v 21 třídách 890 žáků.

V říjnu 1938 byly české školy v Bohumíně zrušeny a učitelé museli opustit 
město. Ředitel školy B. Štětina se po r.1945 do Bohumína nevrátil. F. Solnař 
se vrátil z Prahy a řídil obecnou školu do 1.6. 1947, kdy odešel do důchodu. 
Během války byl v budově školy zřízen „lazaret“.

Budova č. 601 byla při bombardování v r. 1944 zasažena a část s kreslír-
nou se zřítila. V dubnu 1950 byla dokončena oprava budovy č. 601 a škola, 
která nesla po roce 1948 název 1. střední škola, se vrátila do své budovy. 
Ředitelem školy byl Jaroslav Hlavsa. Ve škole na bývalé Gottwaldově uli-
ci byly umístěny třídy národní školy a od 1.9.1950 z nich byla vytvořena 
nová, 4. národní škola pod vedení L. Vavrouška.

V r. 1953 byla z 1. a 4. národní školy a z 1. střední školy vytvořena osmi-
letá střední škola na ul. Zd. Nejedlého, čili nynější typ školy. Od školního 
roku 1958/59 byly postupně zřizovány 9. třídy, od r. 1963 se stává škola 
základní devítiletou školou, od. r. 1983 základní školou.

V roce 1980 byla zahájena celková generální oprava školní budovy, při 
které byla vyměněna okna, dveře, podlahy a zmodernizováno sociální za-
řízení. Do tříd byla zavedena voda.

V r. 1982 byla zahájena přístavba školní jídelny a 4 učeben. Byla posta-
vena nová budova pro školní dílny, kuchyňka a pěstírna.

Budova č. 601 byla při bombardování v r. 1944 zasažena
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V posledních letech získala škola novou moderní tvář. Starý nábytek 
byl nahrazen novým a barevné kombinace charakterizují každou třídu.

Po ničivých povodních v roce 1997 byla nově vybudována tělocvična 
s umělým povrchem. Ta spolu s posilovnou a sportovním areálem u školy 
umožňuje všestranné sportovní využití. Velkou rekonstrukcí a moderniza-
cí škola prošla během školního roku 2002/03. 

Kromě odborných učeben pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu, vý-
tvarné a hudební výchovy, se žáci učí v počítačových učebnách (s interak-
tivní tabulí) a několika jazykových učebnách, z nichž dvě jsou vybaveny 
sluchátkovým zařízením. Většina učeben je dnes také vybavena TV, video-
rekordéry, DVD přehrávači, promítacími plátny, k dispozici jsou též data-
projektory a wi-fi  přístup k internetu na celé škole. Jedna z učeben je tak-
též vybavena speciálními lavicemi, v nichž jsou notebooky ke studijním 
účelům. Došlo také k  rozsáhlé úpravě a  modernizaci školní jídelny. Byl 
zaveden též tzv. čipový systém s výběrem jídel i přes internet. Pedagogové 
mají k dispozici moderní a nádhernou sborovnu s počítači připojenými 
k internetu a kopírovací techniku.  

 Mgr. Josef Ledvoň

Škola dnesŠkola dnes
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Důležité mezníky historie školy

1924:  odevzdána k užívání nová budova (pamětní deska při vstupu). 
Byly tak spojeny tak Česká státní menšinová občanská škola chlapecká 
a dívčí a celá 1. Česká státní menšinová škola obecná

1930:  obě školy získávají čestný titul „Masarykova škola“

1948:  1. střední škola

1953:  osmiletá střední škola

1963:  základní devítiletá škola

1983:  základní škola

1991:  vrácen hrdý titul „Masarykova“

2003:  přiřazeny MŠ a ZŠ Starý Bohumín

2005:  Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 
601 okres Karviná, příspěvková organizace

2006:  přiřazena MŠ Smetanova
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Sluníčková škola - škola 21. století.

Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Je to již 85 let, kdy se na chodbách naší 
školy ozval poprvé zvonek. Tehdejší žáci by dnešní školu asi nepoznali. 
Kdybych jim mohla dělat průvodce, dozvěděli by se, že:

Příspěvková organizace byla zřízena městem Bohumín zřizovací listi-
nou ze dne 26.10.1994. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má 
odpovědnost vyplývající z těchto vztahů od 1.1.1995.

V současné době sdružuje Masarykova ZŠ a MŠ Seifertova 601 Bohu-
mín také ZŠ ve Starém Bohumíně, MŠ ve Starém Bohumíně a MŠ Skřivá-
nek na Smetanově ulici. Součástí školy jsou i výdejny stravy ZŠ Bohumín 
Skřečoň, Soukromá MŠ Bohumín Skřečoň.

V letošním roce navštěvuje naši školu 571 žáků ve 25 třídách. V MŠ 
ve Starém Bohumíně a Skřivánku je 110 dětí.

Ve škole je kolektiv 47 učitelů ZŠ, 7 vychovatelek, 11 učitelek MŠ a je-
den asistent pedagoga. Ve školní jídelně vaří 19 kuchařek, pracovní tým 
dále tvoří 16 správních zaměstnanců.

Žáci 1., 2., 6. a 7. ročníku se vzdělávají podle nového Školního vzdělá-
vacího programu „Škola pro život“, který jim umožňuje více uplatnit své 
zájmy, vlohy, samostatné myšlení a kreativitu. V každém ročníku je třída 
s  rozšířenou výukou tělesné výchovy. Škola se již dlouhodobě zaměřuje 
na výuku informatiky, cizích jazyků a ekologie. S výukou jazyka anglické-
ho začínáme v mateřských školách. V hodinách informatiky pracují žáci 
s počítači již od třetího ročníku. Žáci mají také možnost vybrat si z mno-
ha volitelných a  nepovinných předmětů. Jsou to informatika, pohybové 
a sportovní aktivity, seminář společenskovědních předmětů, přírodověd-
ný seminář, základy administrativy, domácnost a logopedie.

V zájmových útvarech mohou žáci v rámci mimoškolní činnosti rozvíjet 
své zájmy a záliby. Mají z čeho vybírat. Sportovní kroužky: sokol, plavání, te-
nis, dále mažoretky, šachový kroužek, instrumentální, počítačový, ekologic-
ký, literárně filmový, sborový zpěv, keramika a scrabble umožňují každému 
vybrat si, co ho zajímá a baví. Pro mimoškolní činnost je využíván i školní 
klub „Krtek“, kde si mohou žáci ve volném čase zahrát různé stolní hry, play-
station, kulečník, sledovat video nebo strávit odpoledne na diskotéce.

Na činnosti školy se podílí i žákovský parlament přípravou Dne účesů, 
Dne červeného oblečení, Dne sv. Valentýna, Halloweenu a pod.
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Naši žáci prožívají na „Sluníčkové škole“ (Logo sluníčka se stalo jejím sym-
bolem ) celých devět let. Každý školní rok je čeká kromě hodin matematiky, 
češtiny, angličtiny a dalších ještě mnoho jiných akcí.

1. září máme tradičně školy Den otevřených dveří a slavnostní přivítání 
prvňáčků.

Říjen bývá obdobím škol v přírodě např. v Horní Lomné ŠvP s ekolo-
gickým zaměřením nebo společný výlet našich žáků 5. tříd a páťáků, kteří 
přijdou příští rok z jiných škol. Žáci tak mají možnost si již předem najít 
kamarády mezi budoucími spolužáky.

V listopadu probíhají akce pro žáky 8. a 9. tříd zaměřené na volbu povolání.
Hokejový turnaj, vánoční besídky a diskotéka dávají vědět, že se blíží 

konec roku. Každoroční Vánoční koncert je vyvrcholením předvánoční 
atmosféry, kterou žije celá škola.

A je tady leden, konec prvního pololetí a slavnostní předávání prvního 
vysvědčení prvňákům.

V únoru soutěží žáci o nejlepší masku na maškarním plese a dobře si 
zatančí na Valentýnské diskotéce.

Již tradičně v  březnu jezdí žáci na  LVVZ na  Malino Brdo, do  jednoho 
z nejkrásnějších skiareálů na Slovensku.V posledních letech rychle roste zá-
jem i o snowboard. Lyžovat jezdí už i děti z MŠ. Stabilní kádr kvalitních lyžař-
ských instruktorů je zárukou, že v deváté třídě z nich budou perfektní lyžaři.

Ani se nenadějem a jaro je tu. Duben začíná Vítáním jara a pokračuje 
ekologicky zaměřeným Dnem Země. Žáci 7. a 8. tříd se účastní dvouden-
ního výletu na  Slavíč, který pro ně připravují strážníci Městské policie. 
Jedná seakci v rámci projektu prevence kriminality.

V květnu vystupují žáci na akademii ke Dni matek.
Poslední měsíc školního roku začíná oslavami Dne dětí. Největší červ-

novou akcí jsou každoroční zahraniční zájezdy. Žáci už byli v Itálii, Špan-
šlsku, Řecku a letos se chystají do Chorvatska. Tyto poznávací pobyty jsou 
součástí celoškolního projektu „Poznáváme Evropu“. Všichni se už také 
těší na školní výlety. Úplný závěr školního roku je ve znamení slavnostní-
ho rozloučení s žáky 9. tříd.

Ale to není zdaleka všechno. Během celého roku probíhají sportovní 
akce, plavecké dny, exkurze, návštěva ZOO, planetária a pod. V rámci Kul-
tura školám navštěvují žáci divadelní nebo filmová představení.

Sportování na škole není jen záležitostí několika jedinců. Svědčí o tom 
nejhojnější účast našich závodníků např. na akcích Běh ulicemi Bohumí-
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na, Kros Gliňoč, Běh Terryho Foxe, cyklistické závody i vynikající umístě-
ní v těchto závodech. Naši žáci zaznamenali řadu úspěchů nejen ve spor-
tovních utkáních, ale i v mnoha soutěžích a olympiádách. Ti nejlepší jsou 
ohodnoceni na MěÚ jako Talent roku.

Také vybavení školy má vysokou úroveň. Ve všech třídách je moderní 
nábytek, který odpovídá současných požadavkům. Výuka probíhá ve dvou 
jazykových učebnách vybavených sluchátkovým zařízením, učebně fyziky, 
chemie, přírodopisu, hudební výchovy a výtvarné výchovy, ve dvou tělo-
cvičnách, školních dílnách, cvičné kuchyňce a dalších. Nadstandartní je 
vybavení tří učeben pro informatiku, ve  dvou z  nich jsou i  interaktivní 
tabule. Postupně se notebooky vybavují i kmenové třídy. V šestých třídách 
patří ke standardnímu vybavení učebny také počítače.

Změnilo se i okolí školy. Sportovní areál, nově vysázená zeleň i místo 
pro výuku v přírodě se brzy změní ještě k lepšímu, protože nás čeká celko-
vá přestavba školního areálu.

Zdaleka jsem nevyčerpala všechny oblasti, které by stály za zmín-
ku. Věřím, že jste si udělali ucelený obraz o životě naší školy a souhla-
síte se mnou: „Sluníčková škola“ patří do 21. století“.

 Mgr. Květa Šlosarčíková
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„Školák“

Vstup do první třídy základní školy je velkou událostí v životě dítěte. 
Symbolizuje první krok dítěte na cestě k dospělosti. Z dítěte se stává žák 
- školák, který se většinou na školu těší. Škola je pro něho druhým domo-
vem, ve kterém hlavní roli přebírá paní učitelka. Prvňáček vstupem do ško-
ly přijímá jiné hodnoty, má již určité pracovní povinnosti, jiný režim dne, 
bude mít své úkoly, svou tašku a především svou odpovědnost. Chceme, aby 
vstup dítěte do školy byl radostný a příjemný, bez pocitu úzkosti, nejistoty 
či strachu.

A právě proto již řadu let na naší škole organizujeme přípravný kurz pro 
budoucí prvňáčky, nazvaný „Školák“. Činnosti v jednotlivých hodinách zamě-
řujeme na rozvoj poznávacích funkcí, pravo-levé orientace, prostorové orien-
tace, úkoly směřujeme na rozvoj slovní zásoby, mimo jiné zjišťujeme správnou 
výslovnost, úchop psacího náčiní, ale i úroveň pozornosti a  soustředěnosti. 
Zájem rodičů o tento kurz je velký , nadšení dětí obrovské. A to nás velmi těší.

Není totiž důležité, zda dítě už umí poznat všechna písmena, umí na-
počítat do sta, má  nejnovější model aktovky. Důležité je to, zda se umí ra-
dovat, ale někdy i prohrávat, zda se umí těšit z něčeho nového, zda dovede 
naslouchat druhým a zda umí být opravdovým kamarádem. A právě o to 
nám jde. Děti získají nová přátelství, která jsou v tomto vývojovém stadiu 
tolik důležitá. Někteří možná překonají strach či ostych ke škole.

Investice do rozvoje vzdělávání

V letošním školním roce jsme získali finance Evropské unie a Evropské-
ho sociálního fondu na podporu projektu „Rizika přestupu dětí mateřských 
škol do základní školy a jejich řešení zaváděním nových vyučovacích forem, 
metod a postupů, včetně využití  ICT“. Autory tohoto dvouletého projektu 
jsou Mgr. Drahomíra Horváthová a Mgr. Květuše Fulnečková.

Co je jeho cílem a úkolem?
Při nástupu dětí do základních škol se v současné době stále více setká-

váme s  rozdílnou úrovní v  oblasti rozumových, smyslových a  motorických 
schopností dítěte. Ve třídách se setkávají žáci, kteří již na počátku školního 
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vzdělávání umějí číst, mnohdy i počítat, a vedle nich jsou žáci s oslabený-
mi schopnostmi. Kromě nich přicházejí do 1. tříd děti ze znevýhodněného 
sociokulturního prostředí, mnohdy se zhoršenou adaptabilitou. Jednotlivý-
mi činnostmi v projektu chceme zmapovat celkovou vyzrálost předškolních 
dětí. Prvním úkolem je speciálně pedagogická diagnostika, která nám odhalí 
možnou příčinu oslabené funkce nebo naopak ukáže žáka nadaného. Ta  se   
stane  východiskem pro vytvoření individuálních vzdělávacích plánů, podle 
kterých bude učitel v 1. ročníku s žákem pracovat. Pro naše budoucí prv-
ňáčky bude v rámci další činnosti uskutečněn přípravný kurz  ve zcela nové 
multimediální učebně. Novinkou bude uspořádání dvoudenního výjezdu 
rodičů s dětmi do krásného prostředí Beskyd. Děti tak navazují nová přátel-
ství, zažijí spoustu legrace a dobrodružství při hrách v přírodě, rodičům  bu-
dou poskytnuty cenné rady týkající se nástupu školní docházky. Tato aktivita 
je rovněž spolufinancována Evropskou unií, Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky.

Od září 2009 vznikne na naší „sluníčkové“ škole poradenské pracoviš-
tě, jehož úkolem bude zajišťování odborné pomoci nejen  žákům se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičům, ale i pedagogům školy.

Projekt je rovněž zaměřen na podporu vzdělávání pedagogických pra-
covníků. Zájemcům z  řad pedagogů základní školy, ale i  mateřské školy 
bude nabídnut seminář na téma: „Interaktivní výuka“.

Výše uvedenými činnostmi chceme eliminovat možné dopady negativ-
ních vlivů na  školní výkony, rozvíjet oslabené funkce jednotlivce, rovněž 
však prohlubovat a zdokonalovat schopnosti žáka nadaného. To vše za při-
spění Evropské unie, Evropského sociálního fondu, Moravskoslezského 
kraje, vedení školy, ale i města Bohumína.

Nespokojujeme se s málem, chceme stále víc, pro žáky a jejich rodiče, 
pro školu a pedagogy. Možná, a právě proto, připravujeme na naší „sluníčko-
vé“ škole další projekty.

 Mgr. Drahomíra Horvátová 
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Tak jsem se rozhodla !

Jdu do toho.
Pořád mi říkali: „musíš, musíš!“ Ale já ne. Nemusím. Také proč? Pořád 

nějaká pravidla a povinnosti: vstávání, snídaně (ano, když je dobrá), obléká-
ní, svlékání, mytí, oběd (když mi chutná), zase svlékání a pak oblékání, jídlo, 
spaní. Vždyť už všechno znám, vím a umím. A hlavně - pořád mne někdo ko-
manduje. Tak to tedy už vůbec ne. Ale pak jsem začala jednoho dne přemýšlet.

To jsme s naší školkou šli na ekskurzi do sluníčkové školy. Celou školu 
jsme si prohlédli křížem krážem: tělocvičnu – obrovskou, krásnou jídelnu 
– tam to vonělo! V Krtku byla spousta her na hraní – více než u nás! A po-
čítače, těch tam bylo! A v  jazykových (sluchátkových) učebnách mluvili 
anglicky i německy. Prý i francouzsky. Nová chemická učebna – no, trošku 
to tam smrdělo, ale fyzikální se mi líbila. A také nám velcí (asi osmáci) 
zazpívali a my zase jim. Ale ty počítače! Úžasné!

A také nám zatancovali s čertovskou písničkou. A četli. A počítali. Také 
jsem seděla na doopravdické židli v lavici první třídy a poslouchala, co prv-
ňáci už všechno umí a začala jsem přemýšlet. A také už vím, jak je to s tím 
sluníčkem. To si děti celé školy vybrali sami z mnoha jiných obrázků, ale škola 
se jmenuje úplně jinak. Mě to ale nevadí. Sluníčková je stejně lepší k zapama-
tování.

A pak přišel den zápisu dětí do prvních tříd. Vždyť jsem tam už byla. 
Proč tam mám jít zase? Už se školkou to bylo fajn, ale dlouhé. Vlastně mu-
sím všechno ukázat mamce a taťkovi, takže půjdu, oni neví, kde jsem byla.

To bylo překvapení. Opravdu mě zapsali a už jsem dostala i vysvědče-
ní- prázdné. Kašpárek mě chytil za  ruku a  vedl me k  Černoknežníkovi, 
abychom spolu odemkli Říši pohádek. Těch tam bylo! První byla „ Červená 
Karkulka“ a  ta si se mnou povídala v  lese s  vlkem. Všechno jsem umě-
la, zvířátka jsem poznala i na básničku jsem si vzpomněla. No a pak přes 
překážky jsem došla do „Pekla“. Čerti něco vařili, ale já jsem musela těm 
popletům pomoci, protože geometrické tvary tak pomíchali, že jsme v nich 
museli udělat pořádek. V Perníkové chaloupce byla ježibaba, kterou jsme 
přelstila a získala perníček a rychle pryč. Ještě že Kašpárek byl se mnou! 
Konečně jsem si u hradu chtěla sednout, ale nad hlavou lítal drak, tak tam 
bylo nebezpečno. Ale i tam jsem pomohla s navlékáním korálků a knoflí-
ků. Najednou jsem uviděla doopravdického krále s princeznou. To jsem se 
lekla!
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Musela jsem mu ukázat své vysvědčení. Ještě štěstí, že jsem cestou 
k Hradu v pohádkách všechno zvládla a získala samé jedničky. Jinak ne-
vím, nevím! To by byla ostuda! A  sám král mne pasoval na  budoucího 
prvňáčka, dostala jsem Řád sluníčkové školy a se všemi dárečky jsem to 
měla za sebou. Představte si, že ještě nejsem školák a už jsem musel jedné 
paní učitelce dělat puntíky a kreslit panáčka! Ale nevadilo mi to, protože jí 
asi hodně bolela ruka a ve škole si budeme muset pomáhat. Vybrala jsem 
si velký nafukovací balónek, se kterým jsem se vyfotila, prohlédla jsem si 
výstavu učebnic, nakonec jsem ještě dostala mňam občerstvení a konečně 
si sedla. To byly nervy!

Jé, vždyť jsem chtěla rodičům ukázat školu.
Ale snad jim to nevadí, že? Stejně tam budou muset chodit ještě dalších 

9 let,takže najdu někdy chviličku, kdy je provedu.

A abych nezapomněla:“Už jsem se rozhodla. Do školy tedy půjdu!
 Mé rozhodnutí je pevné a zásadně svá rozhodnutí neměním!“
 Evička, II.A

Ze zápisu...
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Realizace ŠVP na naší škole

Uvedla bych svůj příspěvek citátem:
„Hledáš-li bez zájmu, nenajdeš méně než slepý.
Hledáš-li se zájmem, najdeš víc, než jsi čekal“.

A o to nám všem jde, probudit v žácích touhu po poznání, vědění, aby 
do školy chodili s chutí a toužili se něco nového naučit.

Podmínky školy materiální, prostorové, hygienické a  personální jsou 
k  tomu předpokladem. Škola poskytuje předškolní a  základní vzdělání, zá-
jmové vzdělávání a uskutečňuje stravování. Při tvorbě vzdělávacího progra-
mu jsme vycházeli z tradic školy. Máme rozšířenou výuku cizích jazyků od 1. 
roč. ZŠ, která navazuje na výuku v MŠ. Od 3. ročníku je realizována výuka 
informačních technologií. Řadu let je škola zaměřená sportovním směrem. 
V minulých letech to bylo krasobruslení a hokej. V současnosti se žáci ve spor-
tovních třídách zdokonalují v tenise a plavání. Škola realizuje také řadu eko-
logických aktivit.
Naplňování ŠVP se uskutečňuje také formou dlouhodobých projektů:
1. Poznáváme země EU - školy v přírodě (Řecko, Španělsko, Itálie, Chor-

vatsko), LVVZ - Slovensko.
2. „S ICT již od mala - budem dělat tralala“ - počítačová gramotnost.
3. „Nebojme se bouře, učíme se řídit svou loď“ - škola v přírodě a aktivity 

s psychosociálním programem.
4. „Koukněte se na nás“ - výstavky, vystoupení ŠD, vánoční jarmark, kon-

cert s charitativním cílem.
5. „Buď fit“.

Co říct závěrem ?
Naším cílem bylo dát k dispozici učitelům nástroje použitelné při vytváře-

ní a rozvoji vybraných kompetencí u všech žáků. Kompetenci k celoživotnímu 
učení budou umět rozvíjet zejména ti učitelé, kteří se sami dále vzdělávají, 
kteří mají tuto kompetenci sami osvojenou. Pro rozvoj kompetencí platí, že se 
člověk nejvíce učí tím, že je učí jiné, že díky cílenému rozvíjení těchto kom-
petencí u svých žáků se může každý sám mnoho nového naučit, že může dát 
profesně a  osobnostně růst. V  této možnosti rozvoje žáků a  učitelů vidíme 
smysl naší práce.

 Mgr. Stanislava Šedivá
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Zpráva o výuce cizích jazyků na naší škole

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Toto pořekadlo bylo motto naší 
sluníčkové školy.

Základy anglického jazyka dostávají malí špunti už v mateřské škole. 
Děti se hlavně seznamují se zvukovou stránkou jazyka, manipulují s ob-
rázky, zvládají základní slovní zásobu (barvy, počítání, zvířata, předměty 
denní potřeby atd.) Vše probíhá zábavnou formou. Výuka angličtiny v 1. 
ročníku základní školy. I zde se žáci učí základům formou her, písniček, 
říkánek, soutěží, doplňovaček. Od 3. do 9. ročníku probíhá výuka v dotaci 
3 hodiny týdně, ve 4. a 5. ročníku 4 hodiny týdně. Na naší škole paralelně 
probíhá i výuka německého jazyka a to od 5. do 9. ročníku.

Pro oba jazyky jsou zde dobře vybaveny odborné sluchátkové učeb-
ny. Ke kvalitní výuce obou jazyků přispívají i odborné počítačové učebny 
a různé výukové programy. Žáci rovněž pracují se slovníky a cizojazyčný-
mi cestopisy.

Naši nejlepší žáci se každoročně účastní městského kola konverzační 
soutěže, kde získali už 3 DVD přehrávače. Ti nejúspěšnější postupují re-
prezentovat naši školu do okresního kola v Havířově. Velmi dobrých vý-
sledků dosáhl Denis Walecki, který v loňském roce získal 4. místo a v le-
tošním roce se umístil na 5.-6.místě.

 Mgr. Jarmila Folterová
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POČÍTAČ VE ŠKOLE

Využívání informačních a komunikačních technologií ( ICT ) se v sou-
časné době stalo běžnou součástí vzdělávání na všech typech a stupních 
našich škol. Počítače připojené do celosvětové sítě internet, grafi cké ná-
stroje, audio a video zařízení, digitální fotoaparáty a kamery, mobilní tele-
fony a řada dalších technologických prostředků nachází na školách uplat-
nění v nejrůznějších situacích a kontextech.

Dnešní doba vyžaduje, aby byl počítač a spolu s ním i prezentační tech-
nika - dataprojektor umístěn v každé odborné učebně či třídě. Už nestačí 
mít ve škole pouze počítačové učebny. Pomalu se stává nutností i umístění 
aktivních tabulí do odborných učeben, které umožňují učiteli ovládat po-
čítač na dálku a současně psát nebo kreslit do promítaného obrázku.

A  jak čelí všem těmto požadavkům a  nástrahám naše oslavenkyně - 
MASARYKOVA ZŠ A MŠ? Tato přívětivá „dáma“ v letech by mohla vy-
právět, vždyť současně s  jejími 85. narozeninami můžeme slavit i 15 let 
výuky informatiky.

První žáci kteří na svém rozvrhu nalezli předmět Informatika se vzdě-
lávali ve  školním roce 1994/1995. Žáci pracovali v  odborné učebně vy-
bavené počítači s  procesory řady 80386, které byly pořízeny z  podnětu 
tehdejší zástupkyně ředitele školy Mgr.  D. Šostokové. V  tehdejší době 
moderní počítačové sestavy, které žákům umožňovaly pronikat do světa 
výpočetní techniky, ale z pohledu současnosti exponáty do muzea. 

Počítačová učebna
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Informační technologie jsou totiž oborem, který vyžaduje neustálé inves-
tice, neboť se velmi prudce vyvíjí a tím otevírá stále nové a nové možnosti. 
A právě tento rozvoj spojený s potřebami moderní doby znamenal pro ma-
nagment školy z počátku těžké a skoro nereálné úkoly - budování nové učeb-
ny, obnovu zastaralého hardwaru, připojení k internetu, síťování školní budo-
vy včetně odloučených pracovišť, pořízení nových interaktivních technologií, 
vzdělávání pedagogů v oblasti ICT. Ačkoli byly všechny úkoly velmi náročné, 
společným úsilím všech zainteresovaných složek - managment školy, zřizova-
tel školy, MŠMT, pedagogický sbor - se podařilo záměry naplnit a realizovat.

V červnu 2000 byly započaty stavební úpravy půdních prostor nad před-
sálím velké tělocvičny. V  květnu 2001 byla vybudovaná odborná učebna 
informatiky předána do plného provozu. Učebna byla vybavena deseti žá-
kovskými stanicemi a jedním stanovištěm pro učitele.

V roce 2002 získala škola díky nové učebně a kvalifikovaným vyuču-
jícím první z akreditací MŠMT v  rámci celostátního projektu „STÁTNÍ 
INFORMAČNÍ POLITIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ“ (SIPVZ). Touto akredita-
cí se škola stala školicím střediskem pro učitele a umožňovala organizaci 
vzdělávacích kurzů včetně vydávání osvědčení. Škola získala akreditaci 
pro kurzy: Z, P0, PQ, PJ, PS. Kurzy navštěvovali učitelé školy i učitelé spá-
dových škol. Ve zřízeném školicím středisku absolvovalo kurz Z 46, kurz 
P0 43, kurz PQ 22 a kurz PJ 11 vyučujících naší školy. Další vyučující na-
vštěvovali kurzy ve střediscích s akreditací PN, PT, PX, PO, PY, PZ. Cel-
kem dvacet vyučujících získalo osvědčení za celý kurz ICTP.

V roce 2005 byl Mgr. Rosíkem, Ing. Kočí a Mgr. Bartalovou předložen 
k realizaci projekt s názvem „ICT pomocník v cestě za poznáním v ho-
dinách laboratorních prací  z  přírodopisu, chemie a  fyziky na  II.stupni 
ZŠ“, který byl následně schválen. Rozpočet projektu činil celkem 375 tisíc 
a škola tak  získala, jako vůbec první škola v Bohumíně interaktivní tabuli 
a současně notebook, dataprojektor, vizualizér, receiver s reprosoustavou 
a digitální mikroskop.

Úspěšný byl i tým ve složení Mgr. Horváthová, Mgr. Rosík, E. Bučková, 
L. Nodžáková, který v roce 2006 předložil a po schválení realizoval projekt 
„S ICT již od mala - budem dělat tralala !!!“. Z rozpočtu projektu, který 
činil 293 250 Kč byla zřízena speciální počítačová učebna pro žáky se spe-
cifickými poruchami učení, která byla vybavena i softwarem určeným pro 
reedukaci těchto poruch. Současně byly pořízeny i počítačové sestavy pro 
děti do mateřských škol, které se v rámci projektu prostřednictvím počíta-
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če připravovaly na přechod z mateřské do základní školy.
Škola také využívala všech finančních pobídek MŠMT v rámci meto-

dických pokynů „Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy v rámci SIPVZ ve vzdělávání pro zajišťování standardních ICT 
ve školách v roce 2006“ či „Program na podporu pokrytí konektivity škol 
v rámci SIPVZ v roce 2007“. Veškeré takto získané prostředky byly využi-
ty na pokrytí nákladů souvisejících s připojením k internetu, zesíťováním 
školy, vzděláváním učitelů v oblasti ICT, pořízením přenosné prezentační 
techniky, nákupem evaluovaného výukového softwaru. Největší investi-
cí byla obnova hardwaru v počítačové učebně zřízené v roce 1993, která 
se realizovala na podzim roku 2006. Obnovou techniky škola vybudovala 
odbornou učebnu pro nové tisíciletí – moderní multimediální počítačové 
sestavy doplněné o prezentační techniku s interaktivní tabulí.

Ve školním roce 2007/2008 škola zaznamenala další obrovský posun 
v oblasti ICT a to vybudováním učebny s 20 notebooky, připojením k in-
ternetu a  prezentační technikou. Vytvořená učebna je využívána přede-
vším k výuce cizích jazyků, přírodovědných předmětů a okrajově k výuce 
informatiky. Cílem bylo umožnit co největšímu počtu žáků samostatnou 
práci s počítačem, který se stává nezbytnou součástí dnešního vzdělává-
ní i běžného života. Využíváním počítačů v průběhu vyučování se žákům 
i učitelům otevírá nová cesta za poznáním včetně řešení množství problé-
mových situací vzniklých během výuky - odkazy na web, encyklopedie, 
překladače, obrázky, animace, videosekvence, zvukové sekvence, grafy, ta-
bulky, e-učebnice, hlasování, testování a další formy, které pomáhají zvy-
šovat kvalitu výuky a vzdělávání.

Nebylo vynaložené úsilí a energie zbytečné? Rozhodně ne, vždyť se ve-
lice úspěšně a účelově podařilo propojit veškeré investice do ICT s výukou 
informatiky a  zvyšováním počítačové gramotnosti. Předmět Informati-
ka, který byl původně vyučován v rámci volitelných předmětů si za 15 let 
řádné výuky vybojoval své místo na slunci a v současnosti je řazen jako 
samostatný vyučovací předmět. Jeho postavení a význam stoupl i v rámci 
našeho školního vzdělávacího programu „ŠKOLA PRO ŽIVOT“, kde byl 
zařazen do výuky již od třetího ročníku. Ve třetím až šestém ročníku má 
hodinovou dotaci v sedmém až devátém ročníku má dotaci dvou hodin. 
Pořízené ICT technologie se však využívají i v ostatních předmětech a při 
volnočasových aktivitách - kroužcích.

O tom, že cesta na kterou jsme se v naší škole vydali v oblasti ICT je 
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správná, nás přesvědčují i  výsledky našich žáků či bývalých absolventů. 
Jsou to úspěchy v informatické olympiádě EXCALIBUR, soutěžích v po-
čítačové grafi ce či digitální fotografi i, ale i  zdar při studiu nejen na od-
borných středních školách se zaměřením na informatiku. Za všechny jen 
pár jmen Libor Sitek, David a Jakub Honkyš, Pavel Bílek, Petr Biel, Lukáš 
Řezák, Jan Valuštík, Michal Somič, Vít Běhálek, Tomáš Porwolik, Vojtěch 
Richter a řada dalších.

Mohlo by se zdát, že v naší škole máme na dlouho „ vystaráno“ , ale 
opak je pravdou. V oblasti ICT se dnes a denně objevují žhavé novinky, 
které přinášejí stále nové a nové možnosti. Na všechny tyto trendy musí 
reagovat i škola, pokud nechce současné žáky připravovat do života pro-
střednictvím technologií a metod dob minulých. A proto si do budoucna 
přejme hodně zdraví, sil, elánu, optimismu, úsilí, ale hlavně fi nančních 
prostředků, které nám umožní jít společně s  našimi žáky s  možnostmi 
doby v které žijeme.

 Mgr. Miroslav Rosík

Počítačová učebna
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Environmentální výchova

Ekologickou problematikou se naše škola zabývá již více než 15 let.
Hlavním cílem je u dětí zvýšení zájmu o přírodu, její obnovu, zachování 
a ochranu. Naše škola začala v loňském roce vyučovat podle ŠVP, v kterém 
byla problematika environmentální výchovy zažazena jako jedna z hlavních 
priorit vzhledem ke zhoršení životního prostředí, zvláště v našem regionu. 

EVVO je součástí všech předmětů, rovněž vyučujeme ekologickou vý-
chovu ve volitelném předmětu a v  rámci zájmových činností byl ekolo-
gický kroužek. V oblasti ekologizace provozu se zaměřujeme především 
na šetření energií a třídění odpadu.Vedeme žáky k dodržování ekologické-
ho desatera a k poznání a hodnocení vztahů člověka a životního prostředí.

Žáci naší školy se pravidelně účastní škol v přírodě s ekologickým pro-
gramem v terénním středisku ekologické výchovy v Horní Lomné. Zapo-
jujeme se do řady projektů organizovaných ekologickým sdružením TE-
REZA, např. Kyselý déšť a Ozón. Spolupracujeme s občanským sdružením 
VITA OSTRAVA, ZOO OSTRAVA, Stanicí mladých přírodovědců v Kar-
viné, Mysliveckým sdružením v Bohumíně, o. s. Hraniční meandry Odry 
a s Městským úřadem Bohumín.

Naši žáci dosáhli významných úspěchů v soutěži Mladý chovatel – v r. 
2007 se Kateřina Barošová probojovala až do celostátního kola. Také se 
zapojila do akce na záchranu tuleňů v Norsku a máme své zastupce ve Sně-
mu dětí pro životní prostředí.

K realizaci EVVO využíváme rovněž projektové dny a exkurze, např. 
Vítání jara, Den Země,Evropský den bez aut, Od adventu do vánoc...

V roce 2008 jsme získali dotaci v rámci rozvojového programu MŠMT 
ve  výši 120  000 Kč. Část této dotace byla použita na  vytvoření souboru 
prezentací pro podporu výuky biologie, exkurze, nákup literatury a učeb-
ních pomůcek, workshop pro učitele spádových škol, vydání eko sborníku 
pro veřejnost města Bohumína a další.

V letošním roce se nám opět podařilo získat dotaci 130 000Kč. Finance 
budou využívány nejen v běžné výuce, ale i při volnočasových aktivitách 
a všem vyučujícím umožní moderní a přitažlivou formou zprostředková-
vat žákům řadu zájmových poznatků.

 Ing. Věra Sedláková
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Hudební výchova

Hudba je v nás, hudba je kolem nás a život je s ní neodmyslitelně spo-
jen. Cílem hudební výchovy u nás je probouzet v dětech lásku k hudbě, 
objevovat kouzlo jak hudby vážné, tak i populární. Zpěv však patří mezi 
nejdůležitější aktivity. Vždyť i Karel Gott ve své písni vyzdvihuje sílu zpě-
vu: „Zpívám rád a je to na mně doufám znát…“

Poslechové, pěvecké i  instrumentální činnosti realizujeme v  učebně 
hudební výchovy vybavené novou tabulí, kvalitní audiotechnikou, řadou 
dětských rytmických nástrojů, kytarou, klavírem, třemi keyboardy a afric-
kými bubny.

Žáci se pravidelně účastní  pěveckých soutěží. Za zmínku stojí soutěž 
ve zpěvu regionálních lidových písní nazvaná Jaro přišlo k nám, ve které 
získala naše dua 2. a 3. místo v regionálním kole, dále soutěže ve zpěvu 
populárních písní Karvinský talent či GFŽ Factor.

Zpěvu a hudbě se mohou žáci věnovat i v rámci volnočasových aktivit. 
Na naší škole pracuje pěvecký sbor a  instrumentální kroužek. V instru-
mentálním kroužku probíhá výuka hry na zobcovou sopránovou a alto-
vou flétnu, kytaru a v letošním roce jsme rozšířili výuku  o hru na africké 
bubínky. Ve spolupráci s OS Maryška pořádáme jednou za měsíc společné 
bubnování v Klubu u létající ryby. Zde mají děti dostatek prostoru k sebe-
realizaci a mají možnost ukázat, co v nich je.

Pěvecký sbor pracuje na škole již deset let. Za tuto dobu reprezentoval 
školu na nejrůznějších vystoupeních v rámci města. Dlouhodobě spolu-
pracujeme s OS Bobeš, MC Slůně, OS Hraniční meandry Odry, OS Ma-
ryška a s Domovem Jistoty. Vystupovali jsme na řadě vernisáží, na česko-
polském trhu „rozmanitostí“, na Léto-kruzích apod. 

V rámci školy pořádáme tradiční vánoční koncert a vystoupení ke Dni 
Matek. Společně s ekologickým kroužkem připravujeme pro děti 1. a 2. tříd 
pásmo písní, her a tanečků s názvem Vítání jara. Má přiblížit dětem zvyky 
a obyčeje našich babiček, přiblížit jim nářečí i písně našeho kraje. Navštěvu-
jeme aktuální divadelní a koncertní představení. Školní rok obvykle končíme 
pěveckou soutěží spojenou s koncertem rockové hudby na zahradě školy.

Jsme rádi, že naše děti chtějí zpívat a věnovat se hudbě. Snad se opět 
vrací doba, kdy bude aktuální slavný výrok Bedřicha Smetany: „V hudbě 
život Čechů.“

 Mgr. Marcela Suchánková
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Není všechno růžové...

Dnešní děti to rozhodně nemají jednoduché, mají možnosti, které 
dříve neexistovaly, ale také musí čelit četnějším a  rafinovanějším nepří-
jemnostem a nebezpečím, jejich dětství je mnohem komplikovanější, než 
tomu bylo dříve.

Součástí výchovně vzdělávacího procesu v  naší škole je oblast, které 
se říká primární prevence sociálně patologických jevů. V podstatě je to 
veškerá činnost, která má děti odvést od nejrůznějších špatností, minima-
lizovat možnosti ohrožení a zajistit pozitivní vývoj jejich osobnosti. Platí 
zde to známé :“ Kdo si hraje, nezlobí“, jinými slovy – kdo je vhodně za-
městnán, má menší možnosti zaměstnat se  nevhodně.

Naším nejdůležitějším úkolem je působení na sociální klima ve ško-
le, zlepšení vztahů mezi žáky v jednotlivých třídních kolektivech, vhodné 
využívání třídnických hodin, zintenzivnění prevence agresivity a experi-
mentování s návykovými látkami, ale také zlepšení spolupráce a jednotné-
ho postupu s rodiči.

Mimo vyučovací proces mají děti bohatou nabídku volnočasových 
aktivit organizovaných školou i  jinými subjekty. To by je mělo odvést 
od méně vhodného způsobu trávení volného času. Během výuky, v tříd-
nických hodinách i při speciálních aktivitách je informujeme o nebezpečí 
a nepříjemnostech, které je mohou potkat, a jak se před nimi chránit.

Co nás trápí nejvíce?
Např. způsob komunikace dětí mezi sebou, a to nejen její přílišná hla-

sitost. Nevhodný způsob komunikace může přerůst v nevhodné chování 
– agresivitu. Je velmi těžké rozlišit, kdy jde jen o hašteření a kdy už o skryté 
projevy počínající šikany. Nejnebezpečnější, děti nejvíce ohrožující, je ex-
perimentování s omamnými a psychotropními látkami a jejich zneužívání. 
S tím vším souvisejí kázeňské problémy.

V třídnických hodinách žáci vyplňují zaměřené na klima ve  třídách, 
agresivitu, tendence k šikanování, na povědomí o možnostech dostupnosti 
drog, experimentování s nimi, zejména s nikotinem, alkoholem i dalšími, 
aby mohl být sledován vývoj této problematiky a voleny vhodné metody 
ovlivňování.

Od nevhodných aktivit se snažíme děti odvádět pravidelnou zájmovou 
činností – organizováním četných kroužků různého zaměření, zejména 
sportovních , a  zapojováním žáků do  sportovních, uměleckých i  vědo-
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mostních soutěží (např. Olympiády, konverzační soutěže v cizích, literární 
a výtvarné soutěže, tematické soutěže mezi bohumínskými školami apod.).

Naše škola organizuje celou řadu akcí, z nichž mnohé jsou již tradiční 
žádané, přispívají k vytváření a upevňování přátelských vztahů ve třídách 
či zlepšování kontaktů mezi žáky různých třídních kolektivů, eliminu-
jí nudu a vedou žáky k  rozumnému využívání volného času. Jsou např. 
Adaptační pobyty na horách a školy v přírodě (např. S ekologickým pro-
gramem), školní výlety, lyžařské zájezdy a ozdravné pobyty v zahraničí, 
vánoční či valentýnské diskotéky. Naše děti se rády zapojují do ekologic-
kých aktivit, např. Při Dni Země, s oblibou nacvičují různé umělecké pro-
gramy a s nimi pak vystupují na tradičních akcích školy ( Vánoční koncert, 
koncert ke Dni matek, školní akademie) pro rodiče i pro bohumínskou 
veřejnost, o Dni dětí se baví sportovními a uměleckými činnostmi (míčo-
véhry, kuželky či bowling, deskové hry, keramika apod.)

Některé z  oblíbených činností iniciuje a  pomáhá zajišťovat žákovský 
parlament – valentýnskou poštu, ale také akci „ Řetěz proti kouření“. Škola 
spolupracuje s externími subjekty, např. S o. s. AVE z Českého Těšína – be-
sedy o vztazích v třídních kolektivech, šikaně – se SCEAV Bohumín – sex 
a prevence ohrožení AIDS, s PPP Bohumín a Karviná, oborem sociálně 
právní ochrany dětí MěÚ, s městskou policií, okresním metodikem aktivit 
nebo s DDM v Bohumíně.

Primární prevence prolíná vším, co se ve škole odehrává – vyučovacím 
procesem, zájmovou činností i běžnými kontakty žáků, učitelů, rodičů. Její 
podstatou je vnímavost, vztřícnost, snaha o vzájemné pochopení, ochota 
věnovat si navzájem čas.

 Mgr. Antonie Walterová
 školní metodik prevence
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Sdružení rodičů – vždy stojí při škole

Dovolte, abychom se jako sdružení rodičů při Masarykově ZŠ a  MŠ 
připomněli.

Sdružení rodičů má již dlouholetou tradici, jistě si na  něj vzpome-
nou i  ti , kteří navštěvovali ZŠ už v  letech dávno minulých. Je pravdou, 
že tenkrát to nám mladým moc neříkalo a myslím, že stejně tak je tomu 
i dnes u naší mládeže. Proto se snažíme dělat maximum, abychom to tro-
chu změnili. Snad se nám to daří. Naše spolupráce je spojena především 
s organizováním akcí pořádaných školou. Jsme vždy ochotni přiložit ruku 
k dílu a nelze opomenout samozřejmost, kterou je finanční pomoc.

Mezi tradiční a velmi oblíbené akce patří např. Maškarní ples pro 1. 
stupeň, kde se děti těší na ceny v tombole a umí ocenit potleskem třeba 
vystoupení kouzelníka. Další tradiční akcí je vyřazení žáků 9. tříd, kdy se 
všichni obléknou do společenských oděvů a jejich loučení se ZŠ je velmi 
dojemné.

Finanční příspěvky od  sdružení dostávají všechny kroužky pracující 
při základní škole, odměňujeme i jednotlivé žáky za prezentaci školy. Ne-
zpomeneme ani na drobnou sladkost ke Dni dětí a na Mikuláše. Novin-
kou našeho sdružení je příspěvek pro vítěze vědomostní soutěže pořádané 
školou. Ta se vyhlašuje vždy ke konci školního roku, kdy škola organizuje 
zahraniční pobyty pro žáky ZŠ.Toto je drobný výčet našich činností, které 
se snad aspoň trochu dostanou do podvědomí žáků.

Dovolte, abych naší škole a školce popřál mnoho dalších zdravých let, 
spoustu hodných a učenlivých žáků, respektovaných učitelů a zaměstnam-
ců školy a  v  neposlední řadě i  pár nadšených rodičů, kteří budou vždy 
ochotni škole pomoci.

 Petr Bijok
 Sdružení rodičů
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Základní škola ve Starém Bohumíně

Odloučené pracoviště Základní školu ve Starém Bohumíně navštěvu-
jí žáci 1.- 4. ročníku. Vyučování probíhá ve  dvou třídách se spojenými 
ročníky. Klidná, přátelská atmosféra, kvalifikované učitelky a nízký počet 
žáků ve třídě patří mezi hlavní přednosti. Že se jedná o školu moderní je 
vidět nejen ve vybavení školním nábytkem, učebními pomůckami, audio-
vizuální technikou, počítači, ale především v individuálním přístupu k žá-
kům,ve  formách práce a  činnostech ve výchovně vzdělávacím procesu. 
Učitelky se aktivně podílely na tvorbě ŠVP Škola pro život, podle kterého 
se učí již ve druhém ročníku. Co přinesl nového? Rodiče, ale i samotní žáci 
přivítali výuku anglického jazyka od 1. ročníku, hodinu tělesné výchovy 
navíc a výuku informatiky na 1.stupni.

Aby se naši budoucí prvňáčci co nejlépe adaptovali na školní prostředí 
a vyzkoušeli si školu nanečisto, pořádáme pro ně přípravný kurz Školák. 
Jeho náplň tvoří rozvoj slovní zásoby, grafomotorických dovedností, po-
znávání  tvarů, barev a hlavně nového kolektivu a učitelek. Jak jsou děti při-
pravené na školní docházku  se ukáže na závěr při Olympiádě dovedností.

Bez spolupráce a pomoci rodičů by to všechno nešlo.Klademe důraz 
na  pravidelnou informovanost rodičů, pořádáme Dny otevřených dveří 
a výstavky žákovských prací, ukázkové hodiny. Pod vedením svých učite-
lek žáci nacvičují taneční vystoupení  na Vánoční koncert, na Den matek 
nebo na Akademii školy. Nedílnou součásti činnosti školy jsou výlety, ex-
kurze,vycházky do chráněné krajiny kolem řeky Odry. Žáci se učí poznávat 
a chránit přírodu a připravovat jednoduché prezentace. Mezi významné 
úspěchy školy patří řada ocenění ve výtvarných soutěžích. Žáci nejen rádi 
kreslí, ale sami se podílejí na výzdobě v prostorách školy. Za kulturními 
programy jezdíme do Bohumína a do Divadla loutek v Ostravě.

Každý školní rok na konci června se loučíme se žáky 4. ročníku. Jak 
zvládnou přechod do  nového školního prostředí, mezi nové spolužáky? 
Podobné otázky nám běží hlavou. Nejistota se však brzy rozplyne. Dělají 
nám radost, pokračují v tom, co jsme je naučili. A to dává naší práci smysl!

 Mgr. Pavla  Wodecká,
 vedoucí  odloučeného pracoviště
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Tělesná výchova ve škole

Tělesná výchova má na naší škole nezastupitelné místo. V hodinách TV 
se žáci učí nejen novým pohybovým dovednostem, ale i občanskému živo-
tu – jednat v duchu fair – play, znát důležitost pohybu pro tělesné i duševní 
zdraví, základům zdravé životosprávy i historie sportu.

Žáci využívají nejen dvou tělocvičen, které jsou součástí budovy školy, 
ale i sportoviště v okolí – tělocvičnu v DDM, zimní stadiónu, aquapark, 
areál kuželny i parku.

Od roku 2007 mají možnost naší žáci si zvolit sportovní třídu, kde mají 
5 vyučovacích hodin tělesné výchovy týdně. Tím nabídka pohybových ak-
tivit nekončí. Doplňují ji sportovní kroužky, které mohou žáci navštěvovat 
v odpoledních hodinách. Mezi nejčastěji zvolené patří basketbal, plavání, 
aerobic, tenis a fotbal. 

Žáci všech ročníků se mohou každoročně zúčastnit lyžařského kurzu 
v nádherném prostředí Velké Fatry na Malinu Brdu. Týden na horách trá-
ví výukou lyžování nebo dnes velmi oblíbeného snowboardingu. Večery 
patří zajímavým přednáškám z historie lyžování, základům první pomoci, 
volbě správného oblečení do horského prostředí nebo při zajímavém filmu 
a diskotéce.

Nejlepší žáci reprezentují školu na  mnoha sportovních soutěžích. 
Největší úspěchy zaznamenali v městských a následně okresních kolech 
ve florbalu, plavání, stolním tenise a vybíjené. Vynikajících úspěchů do-
sahují i ve street hokeji, kde jsou pravidelnými účastníky Velkého finále 
v  ostravské ČEZ aréně. Na  každoročním Vánočním hokejovém turnaji 
bohumínských škol, jehož jsme pořadateli, se pravidelně umísťují na stup-
ních vítězů.

 Mgr. Adrian Kuder
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Současnost mateřské školy Skřivánek

Naše  mateřská škola je umístěna v centru města, přesto v klidné části 
mezi rodinnými domy a v blízkosti parku. U budovy je krásná, rozlehlá 
a udržovaná zahrada s netradičními prolézacími prvky, pískovišti, s mír-
ným svahem a vzrostlými jehličnatými stromy a keři. Děti zde tráví od jara 
do podzimu během hezkých dnů spoustu času nejen ke svým hrám, ale 
i k pozorování krás a změn přírody. K pobytu venku využívají rovněž areál 
blízkého parku a hobby parku.

Budova je architektonicky koncipována na  tři samostatné celky, ve kte-
rých jsou umístěny třídy. Kapacita mateřské školy je 70 dětí. Ty jsou rozděleny 
podle věku do malé, střední a velké třídy, což umožňuje přizpůsobit program 
přesně jejich věkovým zvláštnostem a tomu, co jsou schopny zvládnout.

V  mateřské škole pracujeme podle školního vzdělávacího programu 
nazvaného: ,,Ve zdravém těle zdravý duch“

Kromě standardní péče nabízíme ve výchovném a vzdělávacím proce-
su naší školy také nadstandardní činnosti, ke kterým patří: solná jeskyňka, 
plavecký výcvik,bruslení, škola v přírodě, lyžařský výcvik, pobyt u moře. 
Při  pedagogické práci využíváme výhod naší kmenové školy, a to malou 
tělocvičnu, počítačovou učebnu a interaktivní tabuli, sportovní areál školy. 
Nejstarší děti mají možnost dle zájmu v odpoledních hodinách v době od-
počinku nebo v ranních aktivitách využít své zájmy a nebo rozvíjet talent 
ve specificky zaměřených činnostech, jako jsou: 

   Angličtina
   Hra na flétnu
   Country tance
   Dramatika
   Cvičení pro radost.
Cílem specificky zaměřené činnosti Angličtinka je probudit u dětí zá-

jem o jazyk a spojit ho s aktivní zábavou a hrou.Zaměřujeme se na výslov-
nost, kterou děti věrně napodobují. K zautomatizování některých anglic-
kých vazeb využíváme písničky, říkadla, omalovánky  a  hry. Pracujeme 
podle hravé učebnice angličtiny, v níž je celkem 30 lekcí rafinovaně zabale-
ných do mnoha aktivních činností. Přesně podle Komenského Školy hrou 
si děti všechny situace přehrávají, spojují s výtvarnou činností, dramatiza-
cí, písničkami, soutěžemi, hrami, a podobně. Při pedagogické práci bere-
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me ohled především na předškolní věk dětí. Všechny aktivity jsou sladěny 
s tím, co se děti dozvídají v rámci přípravy na školu

Ve specificky zaměřené činnosti pod názvem Veselé pískání – zdravé 
dýchání se děti hravou a poutavou formou postupně seznamují s notami 
H, A, G, C a D, s jejich umístěním v notové osnově a houslovým klíčem. 
Zahrají na zobcovou flétnu svých prvních pět písniček. Pomocí dechových 
cvičení O mašince posilují hluboké brániční dýchání, které slouží mimo 
jiné k prevenci onemocnění dýchacích cest. Děti rozvíjejí své hudební vní-
mání, talent, smysl pro rytmus, hudební paměť a představivost.

Všechny nejstarší děti se zapojily do aktivity country tanců, kterou jsme 
nazvali Tančíme pro radost. Děti se postupně seznamují s historií tohoto 
způsobu tance a se specifickým žánrem country stylu. Základem zdraví je 
pohyb a radost z něj. Děti vedeme k hudebnímu vnímání, rytmickému cítě-
ní a kultivovanému projevu. Snaží se spojit pohyb s hudbou při dodržování 
pravidel tohoto stylu. Při tanci si vytvářejí především kladné cítění s prožit-
kem, snaží se vzájemně spolupracovat a vycházet vstříc svým kamarádům.

Cílem tělovýchovné činnosti Cvičení pro radost je zajistit optimální roz-
voj tělesné zdatnosti každého dítěte a  tím vytvořit základ pro všestranné 
a harmonické rozvíjení jeho osobnosti i pro úspěšný vstup do školy. Každá 
svalová i duševní námaha má být vystřídána relaxací, proto se s dětmi věnu-
jeme prvkům jógy. Cvičením se posílí všechny svaly a děti si osvojí návyky 
správného dýchání. S dětmi se také připravujeme na letní olympiádu ,,AMIS“. 

Dramatika pod názvem Hrajeme si s pohádkou je zaměřena na rozvoj 
smyslových, tělesných, vztahových, slovních a představových schopností 
dětí. Procvičují si obratnost, poznávají možnosti vlastního těla a pracují 
s jeho jednotlivými částmi jednotlivě nebo ve dvojicích. V malých drama-
tických hříčkách napodobují osoby a činnosti. Své dovednosti pak využí-
vají při práci s veršovanou nebo prozaickou pohádkou, se kterou vystoupí 
na konci školního roku před dětmi z mateřské školy a také rodiči.

A na závěr…
Každý měsíc připravujeme pro děti a jejich rodiče spoustu akcí a čin-

ností. K těm největším, již tradičním, patří vánoční koncert v kostele, kar-
neval, výkop školáků. Účastníme se také mnohých soutěží v oblasti sportu, 
umění a dovedností.

 Marcela Dendisová
 vedoucí odloučeného pracoviště
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Co je nového v mateřské škole
ve Starém Bohumíně?

Již při prvním pohledu na budovu mateřské školy zjistíte, že zde neu-
snuli na vavřínech. Všichni, kteří mají s touto školou něco společného, se 
snaží dostihnout současnou uspěchanou dobu a zanechat otisk své práce. 

Budova dostala nový kabát. Výrazná barva fasády meruňky k nakous-
nutí zcela vystihuje to, co najdete uvnitř. Snahu o vytvoření vlídného a tvo-
řivého prostředí pro děti, které se poprvé ocitají v situaci bez ochrany ma-
minčiny náruče, setkávají s mnoha vrstevníky a navazují nová přátelství, 
která mnohdy přetrvávají po celý život.

Ve dvou podlažích jsou umístěny dvě třídy s kapacitou 40 dětí, které 
jsou rozdělené podle věku. Třídy jsou stále plné dětí a je nutné pozname-
nat, že zájem o naši mateřskou školu je veliký nejen mezi rodiči ze Starého 
Bohumína, ale i dalších částí města. 

V rámci plánovaných oprav byla také zrekonstruována výdejna stravy. 
Děti nyní dostávají vynikající a plnohodnotnou stravu nejen co se týče po-
chutnání si na dobrotách, které pro nás vytvářejí paní kuchařky z kmenové 
školy, ale také z praktického a hygienického prostředí výdejny. 

V rámci plánovaných oprav byla také zrekonstruována výdejna stravy. 
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Do mateřské školy děti nepřicházejí jen za novými kamarády a hrač-
kami, ale také se naučit něčemu novému, prozkoumat svět a připravit se 
správně na nástup do základní školy. V tomto ohledu sledujeme trendy no-
vého směru vzdělávání. Nadále vzděláváme děti podle školního vzděláva-
cího programu zaměřeného na rozvoj řeči dětí, jazykové kultury a podpory 
estetického cítění dětí. Název programu „Objevujeme svět kolem nás“ vy-
stihuje podstatu snahy všech pedagogů v oblasti prožitkového a tvořivého 
působení na děti. Nabídkou zajímavých činností, zážitků, které umožňuje 
umístění mateřské školy v klidné příměstské části města, prostředí okolní 
přírody, vybavení budovy i zahrady, vzájemných blízkých kontaktů a mož-
nosti individuální spolupráce s rodiči i dalšími organizacemi, podporujeme 
přirozený rozvoj dítěte ve všech oblastech a vyzdvižení jeho individuality.

Další novinkou je zapojení předškolních dětí do  zájmových činností 
v oblasti výuky anglického jazyka „Veselá angličtina“ a využití netradičních 
výtvarných technik pro rozvoj fantazie a  seberealizace „Artík“. Výsledky 
těchto činností jsou velmi motivující pro další práci. Samozřejmostí je 
tvorba pedagogických projektů se zaměřením na aktuální situaci – získání 
sochy „mořského šaška“, ekologické výchovy, sportovního zaměření, ….

Věříme, že se děti v naší mateřské škole nenudí. A nejen to, vždyť v sou-
časné hektické době plné nových informací, spěchu, medializace a počíta-
čů, je nutné vytvořit dětem místo, kam přicházejí rády, s úsměvem, s oče-
káváním něčeho nového, a na které mají příjemné vzpomínky. Mateřská 
škola má své pevné místo v životě dítěte předškolního věku a toto potvrzu-
jí i slova vynikajícího odborníka v oboru vývojové psychologie a diagnos-
tiky Prof.  PhDr.  Zdeňka Matějčka, CSc.:“…mateřská škola je zařízením 
pro děti a děti by si ji vymyslely, i kdyby v dnešní podobě nebyla. Prostě ji 
potřebují!“ 

 Bc. Eva Bučková
 vedoucí odloučeného pracoviště
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Pedagogičtí zaměstnanci:

mgr. dagmar Šostoková – ředitelka školy
mgr. Květa Šlosarčíková – zástupce ŘŠ pro ii.st.
mgr. Jarmila nosková – zástupce ŘŠ pro i.st.
mgr. Lenka Bartalová
mgr. Radka Bašandová
Josef Bednařík
mgr. Lucie Bednářová
mgr. Helena Bienová
mgr. simona cedivodová
mgr. Jana čepeláková
mgr. Jarmila Folterová
mgr. Květuše Fulnečková
alžběta gryczová
mgr. drahomíra Horváthová
mgr. miroslava chytrá
mgr. gabriela Kalniková 
mgr. zdeňka Kiková
mgr. zuzana Kolebačová
michal Kráčmar
mgr. adrian Kuder
mgr. Radmila Kurečková
mgr. darie Lacinová
mgr. Josef Ledvoň
mgr. Kristina Lindnerová
mgr. Barbora manová
mgr. olga morávková
mgr. Jana Podgrabinská
mgr. Lenka Ptáková
mgr. naděžda Richterová
mgr. miroslav Rosík
ing. Věra sedláková
mgr. Jana slobodová
mgr. marcela suchánková
mgr. Jana svačinová
mgr. stanislava Šedivá
mgr. eliška Škvainová
mgr. daniela tkadlecová
Paeddr. mária topiarzová 
mgr. naděžda Velnová
mgr. Robert Vlk
mgr. antonie Walterová

VycHoVateLé:

Blanka Heiserová – vedoucí vychovatelka
Lucie gavelčíková
Věra Poláková
Karin slezáková

zaměstnanci ŠKoLní JídeLny:

Božena Kempná – vedoucí ŠJ
magda sedláčková – hlavní kuchařka
Jiřina Bajgerová    
Liduše Bratková    
Radomíra čečivová   
gabriela čechová    
Jana gabzdylová    
Radmila Hanáková   
zdeňka Hancová
ilona Honusová    
marcela Hořínková   
svatava Kaniová    
Vanda Krupová    
Jarmila Kukelková   
Božena masláková-srníčková  
olga oravcová
iveta spolníková    
martina Šaňková    
monika Šebestová   

sPRáVní zaměstnanci:
Božena Klosová - účetní
antonie sedláčková - referent
antonie stieberová – referent
Jana spolníková - školnice
Renáta dohnalová
miroslav gál
Ladislava Horecká
Šárka Hradecká
Jana matysová
Viera Rodová
Petr Šostok
anna Švachulová
Jozef tonka

Seznam pracovníků školy
ve školním roce 2008/2009
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Odloučené pracoviště Základní 
škola Starý Bohumín Sokolovská 90

Pedagogičtí zaměstnanci :

mgr. Pavla Wodecká
  – vedoucí odloučeného pracoviště
mgr. táňa Holešová
Bc. Renata mičková
zdeňka Kabarová – asistent pedagoga

VycHoVateLé :
sylva graněčná
zdeňka Kabarová
Bc. Renata mičková

sPRáVní zaměstnanec :
monika Šebestová

Odloučené pracoviště Mateřská škola 
Starý Bohumín Starobohumínská 333

Pedagogičtí zaměstnanci:

Bc. eva Bučková
  – vedoucí odloučeného pracoviště
Bc. Lenka nodžáková
sylva Pohludková
Blanka Poštulková

sPRáVní zaměstnanec :
daniela szelongová

Odloučené pracoviště Mateřská 
škola Bohumín Smetanova 840

Pedagogičtí zaměstnanci:

marcela dendisová 
 – vedoucí odloučeného pracoviště
iveta gasiorová
Renata Hanusková
Lucie Kiková
eliška Kokyová
Věra Kunertová
Ludmila Piechová

sPRáVní zaměstnanec:
dagmar Poštulková

Seznam pracovníků školy
ve školním roce 2008/2009



Oslavy 85. výročí
Masarykovy základní

a Mateřské školy podpořili:

Město Bohumín, Masarykova 158, Bohumín

Ing. Jaroslav Sedlák, Pod Kostelem 1163, Dolní Lutyně

GIGATECH.CZ, s.r.o., Štefánikova 818, Bohumín

JUDr. Radim Vicherek, Masná 8, Ostrava

Martin Chalupa, Máchova 10, Opava

AMC Gastronom CZ, s.r.o., Mánesova 438, Frýdek - Místek

EKOMILK, s.r.o., Příborská 818, Frýdek - Místek

Škola Servis, Slezská 322, Pustá Polom

Šárka Vasiliu, Středová 1531, Rychvald

HRUŠKA, spol. s r.o., Na Hrázi 3228/2, Ostrava – Martinov

Jan PRANTL, Masný průmysl, Žirovnice

MADE GROUP, a.s., Dlouhá 614/10, Praha 1

Rychvaldská pekárna, s.r.o., Orlovská 476, Rychvald

GASTRO INSTANT spol. s r.o., Čs.armády 638, Kouřim

MUDr. Marta Sixtová, Prokopa Velikého 18, Ostrava-Vítkovice

FRUTANA GOLD, s.r.o., Pánské Nové Dvory 2448, Frýdek - Místek

Jiří GAZDA, Přední 416, Bohumín - Skřečoň

STELMAR, s.r.o.,
Elektrárny Dětmarovice, Centrální dílny 1202, Dětmarovice
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