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SLOVO ÚVODEM – SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY 
 
„Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, protože má-li se 
člověk stát člověkem, musí se vzdělat“ – Jan Ámos Komenský 
 
     Škola je významná instituce, jejíž důležitost pochopíme až 
v dospělosti a ke které se vracíme celý život. S nostalgií 
vzpomínáme na to dobré, co jsme v jejich prostorách zažili, na 
přísné učitele, kteří nám nic neodpustili, na spolužáky, se kterými 
jsme zkoušeli kantorskou trpělivost. Zjišťujeme, že školní léta patří 
mezi ty nejlepší. 
     A kolik takových krásných okamžiků, vzpomínek, příhod                    
a zážitků je v hlavách desetitisíce absolventů naší devadesátileté 
školičky. Ano, devadesát let má naše sluníčková škola. Je to                     
o patnáct let více, než činí průměrná délka lidského života. Tato léta 
představují tři lidské generace. Není to však vůbec znát. Díky péče 
svého zřizovatele a všech pedagogických pracovníků je naše škola 
opravdu krásná. Snad jen ta honosná stavba bývalých architektů 
prozrazuje, že budova je již staršího věku. 
Ale škola – to není jen budova, zahrada, hřiště, ale jsou to především 
lidé, kteří tvoří tu správnou tvůrčí a podnětnou atmosféru, žáci, 
učitelé a další školní zaměstnanci, bez nichž si provoz školy nelze 
představit. Škola je právě taková, jací jsou v ní lidé. Z toho pohledu 
měla naše škola štěstí. Kroniky hovoří o desítkách obětavých učitelů 
a vychovatelů, o množství zájmových kroužků, o stovkách 
zajímavých a poučných akcí, besed, soutěží, vystoupení, výletů, 
lyžařských zájezdů a podobně. To všechno byly a jsou příležitosti 
k lepšímu, vzájemnému poznávání, k rozvíjení zájmu a talentu, 
k účelnému a smysluplnému využívání volního času.  
      Nesmíme zapomenout ani na rodiče, bez jejichž spolupráce se 
pedagogové v dnešní složité době neobejdou. Vždyť všichni 
sledujeme jeden společný cíl. Chceme z našich dětí vychovávat 

harmonické osobnosti se zdravou sebedůvěrou, lidi vzdělané 
s optimálními sociálními návyky.  
     Našim prvořadým úkolem je snaha připravit naše žáky k dalšímu 
studiu na všech typech středních škol a jsme rádi, že se tam naši 
absolventi dobře uplatňují. Práce s dětmi nikdy nekončí, je pokaždé 
jiná a neopakovatelná. Právě proto je přes svou náročnost tak krásná. 
     V úvodu jsme citovala Jana Ámose Komenského. Po 38 letech 
působení na této škole jsem přesvědčena, že se naše škola právě 
mezi ty dobré řadí. 
     Na závěr přeji všem současným i budoucím žákům Masarykovy 
základní školy a Mateřské školy Bohumín, aby do školy chodili rádi 
a byli na svou školu hrdi. Samozřejmě totéž přeji všem kolegům 
učitelům i provozním zaměstnancům, kterým zároveň děkuji za 
jejich poctivou práci. 
 
 
                                           Mgr. Dagmar Šostoková – ředitelka školy 
 
 

 
 
 

 
 



HISTORICKÉ OKÉNKO 
 

Naše škola slaví 90 let a při té příležitosti je záhodno 
seznámit širší veřejnost s jejími základními historickými mezníky. 
Nahlédněme tedy, co zajímavého naše škola prožila a jakými 
peripetiemi si musela projít, než dostala dnešní jubilejní 
devadesátiletou  podobu. 

Historii naší školy nelze oddělit od historie rakouského 
školství, přičemž je třeba brát v úvahu regionální specifika. Dějiny 
moderního školství v  Novém Bohumíně jsou úzce spjaty, jako 
ostatně dějiny celého Nového Bohumína, se společností Severní 
dráha Ferdinandova, jejímž úkolem bylo spojit železnicí hlavní 
město monarchie Vídeň s Krakovem. V roce 1860, 13 let po vzniku 
dnešního Nového Bohumína, zřídila tatáž společnost první zdejší 
školu. Byla to škola soukromá a utrakvistická. Bohumín byl tehdy, 
jako mnoho jiných českých měst, městem mnohonárodnostním, 
český živel, který zde zdaleka neměl převahu, se mísil se živlem 
polským a především německým. I proto se v roce 1883 tato škola 
stala školou veskrze německou. 

Období habsburské monarchie je však také obdobím 
rozkvětu národně buditelských snah. Lidé Bohumína nezůstávali 
pozadu. Národně uvědomělí obyvatelé města, kteří založili na 
počátku 20. století čtenářský spolek Beseda a později Matici osvěty 
lidové, zřizují první českou školu v obci s řídícím učitelem 
Františkem Solnařem z Prahy. 

Tato škola, původně umístěná v domku u nádraží, se brzy 
stěhuje do Čáslavské ulice.  Už v roce 1919 má šest tříd s 390 žáky. 
V roce 1922 je pak zásluhou městské správní komise  otevřena 
na ulici Zdeňka Nejedlého novostavba, budova  č. 623, představující 
dnešní pravé křídlo školy. 16.2. 1924  pak dochází ke spojení s další 
novostavbou, budovou č. 601. V roce 1924 tak škola dostává podobu, 
kterou se pyšní dodnes.   

Ale ducha školy tvoří lidé, kteří se svou činností podílejí na 
jejím chodu. Škola má sloužit nejen žákům a učitelům, ale také 
nejširší veřejnosti. Má patřit mezi nejdůležitější instituce v obci.               
A tak připomeňme, že za první republiky místní tělocvičnu využívá  
TJ Sokol, v posluchárně fyziky se hraje loutkové divadlo a po 
večerech zde ladí svůj hlas členové pěveckého sboru „Smetana.“  

V roce 1930 škola získává čestný titul „Masarykova škola“.   
V říjnu roku 1938, po podepsání Mnichovské dohody, 

připadne Těšínsko a tudíž i Bohumín polskému státu. Těžké poměry 
se nevyhnou ani místnímu školství. České školy jsou zrušeny, učitelé 
musejí odejít. Za druhé světové války potkává školu osud mnoha 
dalších škol:stává se z ní lazaret. A aby toho nebylo málo, prožije 
budova školy rovněž těžkou zkoušku. V roce 1944 je budova č. 601 
zasažena při náletu spojeneckých bombardérů. Část s kreslírnou se 
řítí, zbytek školy jen strnule čeká další zásah. Ten naštěstí nepřichází, 
spojenci si nacházejí důležitější cíle. Škola tedy, byť poničená, stojí 
dál. Zcela opravena je až v roce 1950. 

Po roce 1948, tedy v době, kdy pověst našeho prezidenta není 
zrovna v módě,  ztrácí čestný titul Masarykova škola; obdrží ho až 
v roce 1991. A s návratem čestného názvu začíná prožívat i svůj 
největší rozkvět. Po roce 1997 je nově vybudována tělocvična 
s umělým povrchem, v letech 2002/2003 prochází zatím největší 
rekonstrukcí a modernizací. V roce 2010 je vystavěn nový venkovní 
sportovní areál, kde mohou žáci zlepšovat své tělesné dovednosti. 

Jak už bylo zmíněno, duch školy tvoří především lidé. Ti 
vytvářejí prostředí školy a je jen na nich, jak škola vzkvétá či uvadá. 
Vezmeme-li v úvahu, že samotné slovo škola pochází z řeckého 
slova scholé a znamená v původním významu odpočinek, může to 
znít velmi podivně. Ale co jiného by mělo být vzdělání, než 
povznesením duše žáků i učitelů do sfér nebeského klidu a pohody 
mimo každodenní starosti běžného života? A právě tento ideál 



scholé  si žáci i učitelé Masarykovy školy snaží nejen všemožně 
naplňovat, ale taky se z něj naplno těšit. 

 
                                                                      Mgr. Robert Vlk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLUNÍČKOVÁ ŠKOLA – ŠKOLA PRO ŽIVOT 
 
Škola – slovo, které zná každý člověk. Každého z nás škola 
ovlivňovala a formovala minimálně po dobu základní školní 
docházky, každý si ve spojitosti s tímto slovem vybaví právě a jen 
své vlastní vzpomínky, prožitky, spolužáky, učitele, školní úspěchy 
a nezdary. Škola se proto stala jedním z nejdůležitějších míst 
v životě člověka, místem, kde pedagogové předávají nejen své 
znalosti a dovednosti, ale i své životní zkušenosti, a tak se snaží své 
žáky připravit co nejlépe na složitou cestu životem.  
 
I letošní jubilant - „SLUNÍČKOVÁ ŠKOLA“ -  již 90 let  připravuje 
nejen bohumínské rodáky do světa dospělých, který se od roku 1924, 
kdy škola započala svoji činnost, zásadním způsobem změnil. Této 
proměně se však vůbec nemůžeme divit, neboť člověk je tvor 
inteligentní a myslící, který je neustále popoháněn touhou po 
poznání a využívání nových a nových možností.  
 
A jaké možnosti nabízí svým stávajícím žákům letošní oslavenkyně? 
 
I přes svůj věk je ve velmi dobré kondici. Vždyť v minulých letech 
proběhlo několik rozsáhlých rekonstrukcí, které přispěly k výrazné 
modernizaci vnitřních i vnějších částí budovy. Pro školu se klíčovou 
stala generální přestavba zaměřená na celkovou obnovu fasády, 
střechy a veškerou elektroinstalaci včetně osvětlení, rekonstrukci 
zdravotechniky a kanalizace. Nemalé finanční prostředky byly 
investovány do stavebních úprav a modernizace vybavení školní 
kuchyně. Nelze nepřipomenout stavební ruch na školním dvoře                
a pozemku, který znamenal vybudování kvalitního sportovního 
zázemí v přímém sousedství školy i odpočinkové zóny, kterou lze 
využívat pro vzdělávání během dopoledne či setkávání žáků 
v odpoledních hodinách. I v letošním roce bude probíhat 



v prostorách školy čilý stavební ruch, neboť se bude realizovat další, 
v pořadí již druhá etapa výměny oken. 
 
Škola pro žáky nabízí: 

• vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Škola pro 
život“ 

• výuku anglického jazyka od 1. ročníku 

• výuku informatiky od 3. ročníku 
• výuku druhého cizího jazyka od 7. ročníku (německý a ruský 

jazyk) 
• školní knihovnu 
• výuku v moderních multimediálních učebnách s interaktivní 

tabulí 
• vzdělávání ve vybavených odborných učebnách (fyziky, 

chemie, přírodopisu, cizích jazyků, hudební výchovy, 
informatiky, cvičné kuchyně, žákovské dílně, tělocvičně) 

• individuální přístup k žákům 
• reedukační péči pro žáky s poruchami učení 

• projektové dny s alternativní výukou (etická, dopravní                   
a environmentální  výchova,…) 

• programy se zaměřením na prevenci negativních jevů 

• návštěvy kulturních programů – divadlo, film, výstavy, 
knihovna, muzea,… 

• tematicky zaměřené exkurze a výlety jako forma 
prožitkového učení 

• lyžařský výcvikový kurz, sportovní aktivity a kurzy plavání 

• školy v přírodě 

• zapojení do činnosti školního sboru či aktivit žákovského 
parlamentu 

• školní družinu s provozem od 6.00 do 16.30 hod. s řadou 
činností a akcí 

• výhody pro žáky prvního stupně v rámci projektu „Ovoce do 
škol“ 

• informace v oblasti volby povolání a o možnostech dalšího 
studia 

• stravovací režim s výběrem ze dvou hlavních jídel ve školní 
jídelně 

• svačiny a pitný režim ve školním bufetu 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Pro zákonné zástupce žáků jsou ve škole tři poradenská pracoviště: 
1. logopedické centrum – Mgr. D. Horváthová – náprava 

poruch řeči 
2. výchovný poradce školy – Mgr. L. Bednářová – poradenství 

v oblasti výchovy a vzdělávání, prevence školní neúspěšnosti, 
péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o žáky 
nadané, poradenství v oblasti volby povolání a přijímacího 
řízení 

3. metodik prevence – Mgr. A. Walterová – prevence v oblasti 
negativních jevů a v oblasti sociálně patologických jevů  

 
Abychom našim žákům mohli nabídnout inovativní metody a formy 
vzdělávání, byla a je škola zapojena v řadě projektů, jejímž 
prostřednictvím se daří školu průběžně dovybavovat pomůckami, 
které odpovídají aktuálním požadavkům dnešní doby. Projekty 
zaměřujeme především do oblasti environmentální výchovy                         
a vzdělávání, rozvoje informačních technologií, podpory výuky 
gramotností (čtenářské, matematické, přírodovědné, ICT, sociální              
a jazykové), prevence sociálně patologických jevů a pomoci dětem 
při přechodu z mateřských škol do prvních tříd.  
 
Během posledních let se nám podařilo realizovat projekty podpořené 
i EU pod vedením p. Mgr. D. Horváthové s názvy „Škola bez 
rizik“ a „Rizika přestupu dětí mateřských škol do základní školy         
a jejich řešení zaváděním nových vyučovacích forem, metod                    
a postupů, včetně využití ICT“. Úspěšné byly i environmentální 
projekty finančně podpořené KÚ Moravskoslezského kraje s názvy 
„Pro jedno kvítí slunce nesvítí, ale…“, „Aby slunce v duši hřálo“ a 
„Sluníčko, sluníčko!!! Postůj nám maličko“. Pro žáky prvního 
stupně byly realizovány ozdravné pobyty ve školách v přírodě 
s finanční podporou SFŽP – „Slunce, hory, voda, les, aby se náš 

život zdravě nes…“ a „Příroda kolem nás“. V roce 2012 se 
uskutečnil projekt „Pestré dny a výjezdy – pro žáky i kantory“ se 
zaměřením na prevenci v oblastech negativních jevů. V současnosti 
jsme na poloviční cestě projektu „Nová škola“ s celkovým 
rozpočtem 2 466 597,- Kč, který realizujeme v rámci operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tímto projektem 
jsme do inventáře školy získali další multimediální sestavy, nové 
notebooky, školní server, dataprojektory.  
 
Úsilí, které členové realizačních týmů věnovali a věnují přípravě, 
realizaci a závěrečnému zúčtování projektů, přineslo své ovoce. 
Rozzářené úsměvy žáků během pobytů ve škole v přírodě, údiv                         
a překvapení při exkurzích na zajímavých a běžně nedostupných 
místech, práce s novými a moderními pomůckami, prožitkové učení 
a učení příkladem, to je jen malý výsek výhod, které se snažíme 
našim žákům nabízet. 
 
Nad rámec běžné výuky také nabízíme žákům co nejvíce příležitostí 
k jejich seberealizaci, abychom se v tvrdé konkurenci místních škol 
neztratili. Do výuky žáků zařazujeme úkoly, které rozvíjejí jejich 
tvořivé myšlení, kreativitu, vedeme je k práci v týmu, k toleranci, 
k hodnocení své vlastní práce a práce svých spolužáků. Chceme, aby 
si sami dokázali uvědomit, co již zvládli, v čem jsou výborní              
a kde mají ještě rezervy.  
 
V naší škole se i nadále budeme snažit vytvářet klima přátelství, 
spokojenosti a dobré pracovní pohody.    
 
                                                                      Mgr. Miroslav Rosík 
 
 
 



AKTIVNÍ ŠKOLA , 
 aneb co vše naši žáci a učitelé dokážou 

 
Naše škola se již řadu let účastní různých soutěží ve městě 
Bohumíně, reprezentuje při soutěžích, které organizuje Dům dětí 
FONTÁNA. Zde dosahujeme různých výsledků, ale většinou se 
umísťujeme na čelních místech. 
 
Vynikající výsledky máme v pěveckých soutěžích, kdy pravidelně 
reprezentujeme na regionálních kolech, ať je to sólový zpěv nebo 
dua, popř. tria. Je to soutěž ve zpěvu lidových písní, takže o to těžší 
je naučit se písně v nářečí, zvítězit v městském a okresním kole.  
 
Velké úspěchy máme v „Dopravní soutěži mladých cyklistů“, kde 
vítězíme tradičně v městském a okresním kole, jsme dobrými 
soupeři na regionálních kolech. 
 
 

 
 
 

 
Výsledky sportovních zápolení bývají ve velké konkurenci již 
různorodější, ale plavání je naše doména, i když nám nejsou cizí              
i další sporty jako hokej, atletické disciplíny nebo  různá klání 
celých kolektivů. 
 
Jsme účastníky i různých olympiád: českého jazyka, anglického 
jazyka, biologické, dějepisné, přírodovědné, zeměpisné, chemické. 
Na dobré úrovni máme znalosti v matematických disciplínách – 
Cvrček, Klokánek, Klokan, Kadet, Pythagoriády. 
 
Nejlepší výsledky našich talentovaných žáků jsou každoročně 
oceněny na městském úřadě. 
 
Zvládáme i „Dny branné všestrannosti“ na Gliňoči nebo besedy se 
členy městské policie. 
 
Součástí výchovy našich žáků je i návštěva kulturních představení             
v K3 Bohumín, Divadle loutek Ostrava, Národním divadle 
moravskoslezském.  
 
Řadu akcí bere naše škola již za samozřejmost. Jsou to například 
kulturní vystoupení  školního pěveckého sboru na měst. úřadě při 
různých slavnostních zasedáních,  v  Bobši  -  ke Dni matek nebo 
Vánocům… Věrni tradicím našeho chodu školy bereme za své akce 
jako jsou: Halloweenská diskotéka, Mikuláš, Vánoční koncert, 
Maškarní ples, Vítání jara, Den matek, školní akademie. 
 
Pro žáky zajišťujeme různé vzdělávací besedy týkající se „ Zdravých 
zubů“ nebo účasti v „Ovoci do škol“, besedy o primární prevenci, 
dopravních situacích, environmentálním vzdělávání, šikaně, 
kyberšikaně, drogách … 



 
Pravidelně navštěvujeme knihovnické lekce, besedy a vše, co souvisí 
s knihovnou, jezdíme na školní výlety a exkurze, jejichž obsah 
vyplývá vždy z výuky. Prostě naše škola jede! 
 
Léta  jako první z bohumínských škol organizujeme pro předškoláky 
netradiční zápis „Z pohádky do pohádky“, kde na různých 
pohádkových stanovištích si děti formou hry vyzkouší různé aktivity, 
třeba v království, pekle, navštíví perníkovou chaloupku nebo iglú, 
setkají se s Červenou karkulkou, králíky z klobouku Bobem                        
a Bobkem, Krtečkem, Čertem a Káčou… To se musí prostě vidět. 
 
Všechny tyto aktivity jsou již v podvědomí všech našich rodičů               
a domníváme se, že se už také očekávají jako samozřejmost. Prostě 
patří k naší škole.  
 
                                                                         Mgr. Jarmila Nosková 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V HUDBĚ JE ŽIVOT… I NAŠÍ ŠKOLY 
 

Masarykova základní škola přináší ovoce duchu i tělu, a to i na poli 
hudebním. Škola podporuje přirozenou touhu dětí hrát (si) a zpívat. 
Základy pro cítění rytmu, melodie, tempa a dynamiky hudby 
získávají žáci již od první třídy během hodin hudební výchovy 
v plně vybavené učebně hudební výchovy. Děti hrají na melodické 
nástroje (keyboardy, klavír, altové a sopránové flétny, kytary), 
rytmické nástroje (jembe, konga, bonga, Orffovy nástroje) a mají 
možnost využívat i technické  zázemí (zesilovač, mixážní pult, 
mikrofony). Naším cílem je probudit v dětech potřebu zpívat si jen 
tak pro radost, vytvářet vlastní doprovody, aktivně vnímat a prožívat 
hudbu, naučit se překonat strach a trému během vystupování na 
veřejnosti. Základy muzikoterapie s využitím afrických bubnů                   
a netradičních asijských a afrických nástrojů jsou využívány ve 
všech třídách, zejména pak při práci sboru. 
 
Pro děti nadané či se zájmem o pěvecké a instrumentální činnosti 
nabízí škola nepovinný předmět sborový zpěv. Sbor funguje od roku 
1996 pod vedením Mgr. Marcely Suchánkové, schází se pravidelně 
jednou týdně a nabízí nejen rozvíjení hlasu prostřednictvím 
hlasových a pěveckých cvičení a zpěvu rozmanitých písní, ale                  
i možnost zvládnout na elementární úrovni hru na zobcovou flétnu či 
kytaru. Jedna z členek sboru, Tereza Bydlinská, hodnotí činnost 
takto: „Zpíváme písně v různých jazycích, jednohlasně i vícehlasně. 
Zvládáme klasiku i soudobou hudbu, zaměřujeme se na lidové, 
zejména regionální písně. Projev na veřejnosti je naší prioritou. 
Vytváříme programy pro různé společenské události, např. pásmo 
k vítání jara, vánoční programy včetně mluveného slova, vystoupení 
pro maminky.“  
 



Sbor se aktivně zapojuje do dění školy. Veřejně vystupuje na řadě 
společenských událostí v knihovně, na radnici, v  Maryšce, v OS 
Bobeš i na dalších místech. Reprezentuje zde jak školu, tak               
i Bohumín jako takový. Hudbou naše škola doslova žije.  
 
Každoročně pořádáme vánoční koncerty, kde se představují 
zejména třídní kolektivy žáků 1. stupně. V předvánočním čase plném 
shonu je třeba se aspoň na chvíli zastavit a zaposlouchat do tónů 
našich tradičních českých koled a písní v podání našich nejbližších. 
Vánoce slavíme pokaždé v jiném převleku. Připomněli jsme 
Karafiátovy Broučky, Pohádku o zvířátkách, Boba a Bobka, Paní 
Zimu se sněhovými pomocníky i Kominíčka pro štěstí.  
 
Žáci 9. ročníků zažívají své první malé taneční lekce a učí se během 
posledních měsíců svého působení na základní škole zvládnout 
základy dvou tanců, většinou se jedná o waltz a chachu. V současné 
době jde o jakousi prestiž a na pódiu v kině, kde tradičně probíhá 
slavnostní vyřazování žáků 9. tříd, se tlačí i přes dvacet párů 
tanečníků ve společenských oblecích a tanečnic v  překrásných 
večerních róbách. 
 
 Kulturní agentura K3 Bohumín ve spolupráci s naší školou letos 
uspořádala již 3. ročník soutěže Bohumínská Superstar. Cílem 
tohoto projektu bylo zapálit a nadchnout děti školou povinné pro 
hudební a pěvecké aktivity, probudit v nich touhu něčeho dosáhnout, 
vést je k zodpovědné přípravě, naučit se pracovat s mikrofonem                
a v neposlední řadě učit je překonat sám sebe, zdolat moře trémy               
a předstoupit před sál plný lidí. Myšlenka zrealizovat soutěž typu 
Superstar nebyla Masarykově ZŠ cizí. Soutěže byly pořádány interně 
pro žáky školy již od roku 2006 a vrcholily velkou přehlídkou na 
školním hřišti nebo v tělocvičně ke konci školního roku. Soutěž měla 
několik kol a děti měly možnost během několika měsíců podporovat 

své idoly a svými hlasy ovlivnit výsledky. Škola doslova 
„žila“ Superstar. 

 
Na těchto akcích se představilo i několik začínajících kapel, jež hrají 
v podobném složení dodnes. Tyto kapely měly své začátky právě              
u nás díky podpoře ze strany učitelů. Vyzkoušely si, co znamená stát 
„ na prknech, která znamenají svět“, zahrály si v rámci oslav výročí 
školy a na slavnostní akademii školy. 

 
V Bohumíně chyběla pěvecká soutěž, kde by mohly děti zpívat písně 
autorů a interpretů populární hudby. V letošní Bohumínské Superstar 
se několik desítek soutěžících ve čtyřech kategoriích snažilo vzbudit 
zájem poroty a probojovat se do finále. Velkou motivací pro ně byla 
snaha setkat se tváří v tvář se známými hudebníky, např. s Martinem 
Chodúrem, s Československou Superstar roku 2009, který byl 
porotcem v 2. ročníku této soutěže.  

 
Každoročně se bohumínské školy zapojují do soutěže ve zpěvu 
lidových písní Zpěváček. Děti zde zpívají 2 regionální písně 
odlišného charakteru. Hodnotí se i užití lidového oděvu, tedy 
slezského kroje. Naše děti zpívají v soutěži s dětmi ze souborů 
s dlouholetou tradicí z Jablunkova či Českého Těšína. Reprezentanti 
naší školy získali v letošním roce v městském i regionálním kole 
řadu ocenění. V Městském domě kultury Karviná si 1. místo v I. 
kategorii vybojovala Eliška Vladyková z 2.B, ve III. kategorii si 1. 
místo vyzpívala Veronika Kachlová z IV.B a postupuje na celostátní 
přehlídku do Velkých Losin. Ve IV. kategorii získal 2. místo Jakub 
Ligocký z IX.B. Pozadu nezůstala ani kategorie DUA 1. stupeň. 
Děvčata (Klára Lesáková a Veronika Kachlová, obě ze IV.B) 
obdržela  za svůj pěvecký výkon 1. místo. V kategorii DUA a TRIA 
2. stupeň se nám podařilo poprvé vytvořit dvě tria.  Již v městském 
kole byla udělena výjimka a porota vyhlásila hned dvě první místa 



s postupem do regionálního kola. V konkurenci v regionálním kole 
skončila na krásném druhém (Michaela Skupieňová, Tereza 
Bydlinská a Jakub Ligocký) a třetím místě (Sabina Vassová, Nela 
Ziembinská, Eva Rokoszová). 
 
Školní rok 2013/2014 nám přinesl velký oříšek - muzikál . 
Chystáme vůbec poprvé premiéru autorského muzikálu ze školního 
prostředí. Děti předvedou nejen své pěvecké dovednosti, ale                           
i herecké a taneční. Hodinová show nabitá líbivými písničkami si 
jistě najde cestu i k vám.  
 
Jak se nám tento oříšek podařilo rozlousknout, o tom se přesvědčí 
návštěvníci Dne otevřených dveří pořádaného v rámci oslav 90. 
výročí naší školy.  
 
Jsme rádi, že naše děti chtějí zpívat, tančit a hudbu prožívat i jinak. 
Je to výsledkem naší mravenčí práce i jejich talentu a píle. Snad se 
nám společně podaří probudit k životu slavný výrok Bedřicha 
Smetany: „V hudbě život Čechů.“ 
 
                                                                    Mgr. Marcela Suchánková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLÉMŮM SE SNAŽÍME PŘEDCHÁZET 
 

V dnešní době mají děti mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. 
Tato doba je však velmi hektická a komplikovaná a nese s sebou 
různé nástrahy a nepříjemnosti, mnohem rafinovanější, než tomu 
bylo dříve. Dětství je v mnohém komplikovanější.  
 
Součástí výchovně vzdělávacího procesu v naší škole je prevence 
rizikového chování. V podstatě je to veškerá činnost, která má děti 
odvést od nejrůznějších špatností, minimalizovat možnosti ohrožení 
a zajistit pozitivní vývoj jejich osobnosti. Platí zde to známé: „Kdo 
si hraje, nezlobí“, jinými slovy – kdo je vhodně zaměstnán, má 
menší možnosti zaměstnat se nevhodně. 
 
Základem všeho snažení a nejdůležitějším úkolem je působení na 
sociální klima ve škole, zlepšování vztahů mezi žáky v jednotlivých 
třídních kolektivech, vhodné využívání třídnických hodin, 
zintenzívnění prevence agresivity a experimentování s návykovými 
látkami, ale také zlepšení spolupráce 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 třídnických hodinách i při speciálních aktivitách je 
informujeme o nebezpečích a nepříjemnostech, které je mohou 
potkat, a jak se před nimi chránit. 
 
Trápí nás např. nevhodný způsob komunikace dětí mezi sebou 
přerůstající v agresivitu, hašteření, ze kterého se mohou vyvinout 
skryté projevy počínající šikany. Děti nejvíce ohrožující na jejich 
zdraví je ovšem experimentování s návykovými látkami.  



V třídnických hodinách učitelé se žáky hovoří, zjišťují, co je trápí,             
a hledají možnosti, jak s problémy pracovat a ovlivňovat jejich 
řešení.   
 
V posledních letech se nám podařilo zapojit do několika projektů 
zabývajících se problematikou prevence. Byl to např. dvouletý 
projekt „Rosteme spolu“ našeho již tradičního partnera, občanského 
sdružení AVE z Petrovic u Karviné, nedávno se žáci 1. stupně 
zúčastnili zajímavé besedy o našem regionu v rámci projektu „Zapoj 
se s MASkou“, připravujeme spolupráci na projektu „Škola do 
života“. Sami jsme úspěšně realizovali projekt dotovaný 
Moravskoslezským krajem „Pestré dny a výjezdy - pro žáky                       
i kantory“,  jehož náplň opravdu pestrá byla: cyklus tematických 
besed pro všechny třídy 2. stupně, stmelovací pobyt se speciálním 
výchovným a současně zábavným programem pro 25 žáků 
v Beskydech, fotosoutěž a soutěž výtvarných prací, zábavné soutěže 
o atraktivní ceny „Všeználek“ a „Frikulín“. Ani učitelé nepřišli 
zkrátka, využili nabídky zase se něco zajímavého z oblasti prevence 
dovědět na výjezdním školení. 
 
Od nevhodných aktivit se snažíme děti odvádět pravidelnou 
zájmovou činností – organizováním četných zájmových kroužků 
různého zaměření, zejména sportovních, a zapojováním žáků do 
sportovních, uměleckých i vědomostních soutěží. Naše škola 
organizuje celou řadu akcí, z nichž mnohé jsou již tradiční a žáky 
žádané, přispívají k vytváření a upevňování přátelských vztahů ve 
třídách či zlepšování kontaktů mezi žáky různých třídních kolektivů, 
eliminují nudu a vedou žáky k rozumnému využívání volného času. 
Jsou to např. adaptační pobyty na horách a školy v přírodě, školní 
výlety, lyžařské zájezdy a ozdravné pobyty,  diskotéky. Naše děti se 
rády zapojují do ekologických aktivit, s oblibou nacvičují různé 
umělecké programy a s nimi pak vystupují na tradičních akcích 

školy (vánoční koncert, muzikál, školní akademie) pro rodiče i pro 
bohumínskou veřejnost, o Dni dětí se baví sportovními                             
a uměleckými činnostmi (míčové hry, kuželky či bowling, deskové 
hry, keramika apod.). 
 
Některé z oblíbených činností iniciuje a pomáhá zajišťovat žákovský 
parlament – valentýnskou poštu, barevné dny, ale také akci „Řetěz 
proti kouření“. Škola spolupracuje s externími subjekty, např. s již 
zmíněným OS AVE z Petrovic u Karviné, se SCEAV Bohumín (sex 
a prevence ohrožení AIDS), s K3 Bohumín, PPP Bohumín a Karviná, 
odborem sociálně právní ochrany dětí MěÚ, s městskou policií 
(tradiční projekt „Slavíč“ týkající se prevence kriminality, dopravní 
výchova), okresním metodikem preventivních aktivit nebo s DDM 
v Bohumíně.  
 
Pedagogičtí pracovníci školy, tj. vedení a celý sbor spolu 
s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence, usilují o užší 
spolupráci s rodiči mimo výsledky vzdělávání zejména při řešení 
mimořádných výchovných problémů – projevů agresivity, výrazné 
nekázně, zvýšené absence apod. Pro rodiče se nám v nedávné 
minulosti podařilo zorganizovat již tři besedy, ovšem zájem o ně 
nebyl velký, ačkoli témata byla výsostně aktuální – drogy, šikana              
a kyberšikana, poruchy příjmu potravy. 
 
Primární prevence prolíná vším, co se ve škole odehrává – 
vyučovacím procesem, zájmovou činností i běžnými kontakty žáků, 
učitelů, rodičů. Její podstatou je vnímavost, vstřícnost, snaha                     
o vzájemné pochopení, ochota věnovat si navzájem čas.  
 

Mgr. Antonie Walterová 
školní metodik prevence 

 



LYŽA ŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ VÝCVIK 
 
Každoročně naše základní škola pořádá lyžařský a snowboardový 
výcvik. To, že jezdíme do zahraničí, není žádná novinka. Termín 
pobytu žáků 2. stupně byl letos od 5. do 11. března a naším 
domovem se na tu dobu stal už poněkolikáté hotel Malina ve ski 
areálu Malino Brdo u Ružomberoku na Slovensku.  
 
Dvěma autobusy přijela dvě lyžařská a tentokrát dokonce tři 
snowboardová družstva. Jejich výuka probíhala v pěti dnech, kdy se 
adepti lyžování a jízdy na snowboardu učili zvládat techniku jízdy, 
obratnost a v neposlední řadě bezpečnost na svahu.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letošní zima nebyla pro lyžaře žádná sláva a také na Malinu Brdu už 
v tomto období sníh pomalu roztával, a tak jsme se rozhodli dojíždět 
do nedalekého největšího střediska zimních sportů na Slovensku 
s poetickým názvem Jasná v Nízkých Tatrách. Nejvyšším vrcholem 
tohoto lyžařského areálu je hora Chopok s nadmořskou výškou 
přesně 2 023,6 m, která je rovněž druhou nejvyšší horou Nízkých 
Tater. Nachází se v hlavním hřebeni západně o Ďumbieru, 
nejvyššího vrcholu celého pohoří. A právě tam nás vozila jedna ze 
30 lanovek tohoto úžasného ráje milovníků lyžařského sportu.  Na 
45 kilometrech perfektně upravených sjezdovek si může zalyžovat 
opravdu každý, ať už ten, kdo se učí, ti, kteří si jízdu vychutnávají, 
nebo „profík“ toužící po silné dávce adrenalinu. My jsme měli 
černou sjezdovku pro přílišnou náročnost samozřejmě zakázanou, 
ale červená s modrou byly dostačující jak svou šířkou, tak také 
délkou, a užili si je i ti největší borci z našich řad.  
 
Když jsme nelyžovali, trávili jsme čas v nově zrekonstruovaném 
hotelu pyšnícím se třemi hvězdičkami. Krásné prostředí, výborné 
jídlo, prostor pro hraní her či pořádání diskoték – to vše nám 
dodávalo energii, díky které jsme si tento lyžařský výcvik nádherně 
užili. 
 
                                                                      Mgr. Barbora Hilšerová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 
O školní družinu na naší škole je mezi dětmi a rodiči dlouhodobě 
velký zájem. V prostorách bývalé dřevodílny a elektrodílny 
v přízemní budově dílen pracují čtyři naplněná oddělení. 
 
Pobyt v družině děti baví díky různorodým činnostem a pestrému 
programu. Děti se do družiny těší a jsou zvědavé, co nového                       
a zajímavého je čeká. Za příznivého počasí hrají na školním hřišti 
minigolf, věnují se míčovým a pohybovým hrám, jezdí na 
koloběžkách. Pokud počasí nepřeje, je k dispozici tělocvična, děti 
mohou využívat stolní a společenské hry, které jsou pravidelně 
doplňovány zajímavými novinkami v této oblasti. 
      
Někdy je činnost proložena také sledováním dětského televizního 
programu plného příběhů a pohádek. Zvídaví soutěží na interaktivní 
tabuli, luští křížovky nebo rébusy. Mlsouni připravují dobroty ve 
cvičné kuchyňce a šikulové tvoří výrobky z hlíny v keramické dílně. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblíbené jsou procházky parkem a naším městem. Při nich děti 
objevují zajímavosti Bohumína – budovu radnice, policie, vlakové 
nádraží, hasičskou zbrojnici, poštu, bazén nebo knihovnu. Jak čas 
dětem v družině ubíhá, mohou sledovat na slunečních hodinách. 
 
Pravidelně také uskutečňujeme výstavy prací žáků v prostorách 
školy, kde se děti pochválí svou zručností, trpělivostí, pečlivostí               
a nápaditostí. Školní družina organizuje vánoční jarmark, na kterém 
se prezentují svými výrobky žáci prvního i druhého stupně. 
 
Všechny paní vychovatelky pracují kvalitně, nápaditě a přizpůsobují 
činnosti potřebám dětí. Družina sklízí pochvalu nejen od dětí, ale                 
i jejich rodičů a prarodičů. 
 
 
                                                                     Blanka Heiserová 
                                                                  vedoucí vychovatelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPRÁVNÁ KUCHYŇ JE NEJLEPŠÍ LÉKARNOU SVĚTA  
 
Člověk nežije proto, aby jedl a pil, ale jí a pije proto, aby žil, tj. aby 
své síly tělesné stále zachoval. 
 
Co chutná a nechutná dětem a co skutečně jedí? 
 
Tato otázka určitě stojí za zamyšlení. Opravdu není jednoduché 
v dnešní době se trefit do chuti všech a přitom splňovat všechny 
zásady pestrého jídelníčku, plnit spotřební koš a přitom všem ještě 
dbát na požadavky zdravé výživy. 
 
Naše školní jídelna vaří nejen pro děti MŠ, ZŠ a studenty gymnázia, 
ale i pro cizí strávníky a seniory, kterým město Bohumín zajišťuje 
rozvoz stravy až do domu. Do jídelního lístku musíme zařadit i méně 
populární luštěniny, ryby, zeleninu, tato jídla žáci nemají moc 
v oblibě, ale my víme, že pro jejich zdravou výživu je tento druh 
potravin nezbytný. 
 
Žáci a studenti mají na výběr ze dvou hlavních jídel, zaměstnanci               
a cizí strávníci mají navíc možnost objednání třetího jídla, tzv. 
DIETU.  
 
Ve školní kuchyni se denně připraví cca. 980 obědů, ve školní 
jídelně se denně odstravuje cca 520 strávníků, dále zajišťujeme 
stravu ve výdejnách  ZŠ a MŠ Skřečoň, ZŠ a MŠ Starý Bohumín              
a MŠ Skřivánek Bohumín.  
 
Je třeba se také zmínit o lidech, kteří se podílejí na plynulém 
provozu školní kuchyně. Na přípravě v průměru 980 porcí  jídel se 
podílí 15 kuchařek a výdej dovezené stravy v našich výdejnách 
zajišťuje šest zaměstnanců. 

 
V neposlední řadě nesmíme zapomenout na vedení naší školy a MěÚ 
Bohumín, jejichž vstřícnost a zájem o technologické vybavení naší 
školní kuchyně nám pomáhá v dodržování správných 
technologických postupů při přípravě jídel podle zásad zdravé 
výživy a usnadňuje nám naši nelehkou práci. 
 
Motto kolektivu školní kuchyně je:  
„KDYŽ VA ŘÍME S LÁSKOU, JE PRÁCE SNADNĚJŠÍ.“ 
 
 
                                                                             Božena Kempná 
                                                                                  vedoucí ŠJ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA VE STARÉM BOHUMÍN Ě 
 
Naše školička ve Starém Bohumíně má  33 žáčků v 1. až 4. ročníku. 
Učí se ve dvou třídách se spojenými ročníky. Máme zde 2  
kvalifikované učitelky 1. stupně, vychovatelku školní družiny                    
a správní zaměstnankyni. Nabízíme příjemnou a přátelskou 
atmosféru domácího prostředí s  individuálním přístupem ve 
výchovně vzdělávacím procesu. Aktivně využíváme moderní formy 
a metody práce. Klademe velký důraz na spolupráci s rodiči. 
 
V letošním školním roce se můžeme pochlubit novým vybavením, 
jako je interaktivní tabule a dataprojektor  s projekčním plátnem. 
Samozřejmostí je moderní školní nábytek a učební pomůcky. Na 
naší malé školičce najdeme také školní družinu a učebnu informatiky. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezi naše pravidelné akce patří Vánoční besídka, Den otevřených 
dveří, Maškarní ples, Kouzelná noc aneb spinkáme ve škole                      
a Slavnostní výkop žáků 4. ročníku. Také se účastníme různých 

výletů, exkurzí, vycházek do chráněné krajinné oblasti řeky Odry. 
Navštěvujeme kulturní představení v kině K3 Bohumín a Divadlo 
loutek v Ostravě. 
                                              
Pro naše budoucí prvňáčky pořádáme každoročně přípravný kurz 
předškoláčka, kde se seznamují se školním prostředím a novým 
kolektivem.  Náplň kurzu mimo jiné  tvoří také rozvíjení slovní 
zásoby, grafomotorické dovednosti a prostorová orientace. Děti zde 
nacházejí spoustu nových kamarádů a přátel, což je pro ně velmi 
důležitý životní moment. Odhodí případné obavy, nejistotu a strach 
z nástupu do 1. třídy. 
       

 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A co říci závěrem? Přejeme naší školičce hodně úspěšných                       
a spokojených žáčků, ať nám  i rodičům dělají radost a těší se                       
z každodenních nových  zážitků ze školního prostředí. 
 
                                                                   Mgr. Radka Bašandová 
                                                           vedoucí odloučeného pracoviště 
 



MATE ŘSKÁ ŠKOLA VE STARÉM BOHUMÍN Ě 
 
Když procházíte kolem budovy zářící meruňkovou barvou, neuvěříte, 
že je dlouholetou pamětnicí všech událostí  ve Starém Bohumíně. 
Spatříte upravenou zahradu s novými průlezkami a houpačkami,  
skupinky veselých dětí na pískovišti nebo na koloběžkách, které si 
štěbetají o něčem velice důležitém. Pokud se Vám podaří nahlédnout 
dovnitř budovy, opět nepoznáte, že je křehkou stařenkou. Nově 
vybavené třídy plné barevných hraček, židličky, stoly, postýlky  pro 
trpaslíky a kuchyňská linka?.....jako od maminky. Každé ráno 
můžete sledovat řady aut parkující před školkou a  z nich vyskakující 
děti plné energie a očekávání, jaké dnes bude překvapení. Děti vědí, 
že tady se nepláče! Ustarané maminky odejdou do práce a paní 
učitelky i kamarádi už na ně čekají. To je „mateřinka“  ve Starém 
Bohumíně.  
     
Součástí Masarykovy školy se stala v lednu 2013. Je stále plná dětí. 
Snažíme se pro ně připravit příjemné a přátelské prostředí, ve kterém 
se budou cítit dobře,  kde se naučí mnoho nového o velkém                       
a neznámém světě kolem nás. Dvě třídy s celkovým počtem čtyřiceti 
dětí jsou rozmístěny ve dvou poschodích. Podkroví ukrývá 
příjemnou stabilní lehárnu, kam si děti odcházejí odpočinout jako do 
dětského pokojíčku. 
 
S naší „velkou“ školou i dalšími spojenými pracovišti organizujeme 
společné akce a hlavně – všichni se snažíme , aby tahle 
„maličká“ byla stále mladší a krásnější. 
 
Sledujeme nové trendy ve vzdělávání. Pracujeme podle školního 
vzdělávacího programu „Jaro, léto, podzim, zima – ve školce je 
přece prima“. Nabídkou mnohostranných a přiměřených podnětů 
doplňujeme rodinnou výchovu, pomáháme tak dětem zajistit aktivní 

rozvoj a učení, rozvíjíme jejich osobnost, sociální cítění, 
podporujeme tělesný rozvoj a zdraví. K tomu přispívají odpovídající 
metody a formy práce, výběr činností, které jsou založeny na 
přímých zážitcích  podporujících dětskou zvídavost a potřebu 
objevovat. Nabídku školy proto doplňujeme o další zajímavé akce – 
návštěvy divadélek, výlety do okolí, společné akce s rodiči                       
a ostatními mateřskými školami. Jezdíme s dětmi do školy v přírodě, 
na lyžařskou školičku, plaveme a účastníme se sportovních klání               
a výtvarných soutěží. Využíváme umístění mateřské školy  
k poznávání blízké přírody….vždyť za humny máme řeku Odru       
a její meandry! Jsme zapojeni do ekologického projektu 
„Recyklohraní“, ve kterém si děti uvědomují, jak důležité je 
poznávat přírodu a chránit ji. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Hledáme možnosti, jak co nejzajímavěji a nejúčinněji děti připravit 
na vstup do základní školy. S předškoláky pracujeme pravidelně 
v zájmových činnostech v oblasti anglického jazyka „Veselá 
angličtina“, rozvíjíme grafomotorické dovednosti, které jsou 
základem nácviku správného psaní, a to pomocí „Metody dobrého 
startu“. Podporujeme tělesnou zdatnost a odolnost  při cvičení 
v tělocvičně základní školy „Cvičíme pro radost“ . Každý měsíc 
plánujeme pro děti nabídku činností a akcí, které jim zpříjemní                  
a oživí pobyt ve školce. Zároveň však v dnešní uspěchané době 
chceme nabídnout místo klidu a pochopení. Vždyť to příjemné 
špitání v koutku s kamarádkou, kreslení velkého srdíčka pro 
maminku nebo tiché naslouchání pohádky čtené paní učitelkou….ten 
pocit pohody, že tady jsem rád a tady jsem doma, nic nenahradí.  
 
Naší „velké“ škole přejeme k  90. výročí milé, chytré a usměvavé 
děti, které budou chtít tento svět poznávat, budou mít vysoké cíle                 
a společně s celým personálem budou tvořit další etapu života této 
školy.   

„Dítě  není nádoba, kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je 
třeba zapálit.“  

                                                        Sokrates 

                                                                             
          Bc. Eva Bučková                                                       
vedoucí odloučeného pracoviště  
 
 
 
 
 

MATE ŘSKÁ ŠKOLA SKŘIVÁNEK 
 

Když se řekne v našem městě slovo „Skřivánek“, dnes se téměř 
každému vybaví spojení mateřské školy, která tento název používá,  
a základní školy, kterou snad nikdo nepojmenuje jinak než 
„Sluníčko“. Toto propojení trvá již 8 let. 
 
V dnešní době k sobě mají „Sluníčko“ a „Skřivánek“ velmi blízko. 
Zdá se to logické, vždyť obě budovy spolu těsně sousedí. Ale poloha 
obou institucí, které na sebe ve výchově a vzdělávání dětí plynule 
navazují, nepřinášela v minulosti žádné výhody.  Každý se staral o to 
své a děti i my, zaměstnanci MŠ, jsme znali ZŠ pouze z pohledu 
zvenčí. 
 
Pokud otevřeme kroniku, v níž je zmapována historie MŠ Skřivánek, 
zjistíme zajímavé informace. Mateřská škola totiž již v minulosti 
měla se ZŠ co do činění. V naší kronice se píše o první mateřské 
škole v Bohumíně – nádraží, která se musela vzhledem k nedobrým 
podmínkám té doby několikrát stěhovat z místa na místo, a tak                  
v letech 1928 až 1931 využívala také prostory v budově Masarykovy 
školy. Tato období ovšem nevnímali zaměstnanci zcela pozitivně.  
V kronice se dočteme: „V nové škole je zařízení sklapovacích 
laviček. Jsou to nízká sedadla pro naše děti vyhovující, jenže při 
vstávání nestačíme foukat prstíčky a stírat slzy při přiskřípnutí prstů. 
A navíc. Váš zpěv a ruch 80 dětí je škole neustále na obtíž. Jsme 
upozorňováni, že to ruší a že máme křičet „potichu“. Zkrátka 
nemůžeme se rozjet naplno“. V roce 1931 byla dostavěna budova na 
ul. Smetanově a slavnostně předána svému účelu. Cesty těchto 
školských zařízení se opět na dlouhou dobu rozdělily. 
 
Ale nyní jsme již v současnosti, kdy je našeho těsného sousedství 
díky snaze a podpoře vedení ZŠ maximálně využito. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Děti, které jsou v MŠ nejmladší a docházejí sem teprve prvním 
rokem, pozorují základní školu zatím jen z povzdálí. Vždyť mají 
spoustu práce přivyknout si na chod MŠ a na to, že už musí vše 
zvládnout bez své maminky. Ale děti starší se už jen tak něčeho 
nezaleknou a naopak s velkou chutí a zájmem objevují širší okolí 

MŠ. Základní škola v sousedství k tomu sama vybízí a skutečnost, že 
tam můžete potkat kamarády, které jste ještě nedávno potkávali 
v MŠ, je ten nejlepší důvod takovou dobrodružnou cestu podniknout. 
 
Jsme rádi, že jsou pro nás dveře ZŠ vždy otevřené.  
 
Děti s velkou radostí a chutí navštěvují počítačovou učebnu, v níž je 
čeká pan učitel Rosík, který si vždy připraví nové a zajímavé úkoly 
na počítačích nebo interaktivní tabuli. Milé jsou také paní učitelky 
Drahuška a Květa, které již tradičně připravují předškoláky na školu. 
Paní vychovatelky z družiny umí zas skvěle poradit při tvoření 
výrobků z keramiky.  A takových báječných zaměstnanců je v ZŠ 
„Sluníčko“ celá řada. 
 
Velkou výhodou je také možnost využití prostorů a vybavení školy. 
Již tradičně pořádáme ve velké tělocvičně ZŠ maškarní ples, na 
novém sportovním hřišti olympiádu MŠ a občas si zde zajezdíme na 
koloběžkách. A když jsme u sportu, nesmíme zapomenout na 
lyžování. Pro vedení ZŠ je samozřejmostí, že se při organizaci 
LVVZ na Malinu Brdu počítá i s těmi nejmenšími. 
 
Naše mateřská škola prošla za dobu 8 let velkou změnou a my 
můžeme směle říct, že směrem k lepšímu. A co je na současném 
vztahu MŠ „Skřivánek“ a ZŠ „Sluníčko“ nejdůležitější? Přece děti. 
 
Ty se totiž nenásilnou a přirozenou formou seznamují s prostředím 
základní školy a s jejími zaměstnanci, což ocení zejména při nástupu 
do 1. třídy ZŠ. Děti přicházejí do prostředí, které dobře znají, a do 
první třídy se pak skutečně těší.  
 
                                                                   Marcela Dendisová 
                                                          vedoucí odloučeného pracoviště 



Seznam pracovníků školy ve školním roce 2013/2014 
 
PEDAGOGIČTÍ ZAM ĚSTNANCI : 
 
Mgr. Dagmar Šostoková – ředitelka školy 
Mgr. Miroslav Rosík – zástupce ŘŠ pro II.st. 
Mgr. Jarmila Nosková – zástupce ŘŠ pro I.st. 
 
Mgr. Lenka Bartalová 
Mgr. Lucie Bednářová 
Mgr. Helena Bienová 
Mgr. Štěpánka Bortlíková                                                                                                                   
Mgr. Simona Cedivodová 
Mgr. Jarmila Folterová 
Mgr. Květuše Fulnečková                                                                                                              
Mgr. Barbora Hilšerová 
Mgr. Drahomíra Horváthová 
Mgr. Miroslava Chytrá 
Zdeňka Kabarová 
Mgr. Gabriela Kalniková 
Bc. Lenka Kolarczyková 
Mgr. Radmila Kurečková 
Mgr. Darie Lacinová 
Mgr. Kristina Lindnerová 
Mgr. Lenka Málková 
Mgr. Olga Morávková 
DiS. Michaela Nosková 
Mgr. Jana Podgrabinská 
Mgr. Lenka Ptáková 
Mgr. Naděžda Richterová 
Ing. Věra Sedláková 
Mgr. Marcela Suchánková 

Mgr. Jana Svačinová 
Mgr. Stanislava Šedivá 
Bc. Jaroslava Šinkorová 
PaedDr. Lumír  Šlachta 
Bc. Renata Vavříčková 
Mgr. Robert Vlk 
Mgr. Antonie Walterová 
 
VYCHOVATELÉ : 
 
Blanka Heiserová – vedoucí vychovatelka 
Lucie Gavelčíková 
Karin Slezáková 
 
ZAM ĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY : 
 
Božena Kempná – vedoucí školní jídelny 
Radomíra Čečivová – hlavní kuchařka 
Jiřina Bajgerová 
Gabriela Čechová 
Pavla Fichnová 
Jana Gabzdylová 
Radmila Hanáková 
Ilona Honusová 
Marcela Hořínková 
Marie Hozová 
Šárka Hradecká 
Svatava Kaniová 
Jarmila Kukelková 
Vanda Krupová 
Božena Masláková-Srníčková 
Olga Oravcová 



Jana Riebauerová 
Magda Sedláčková 
Iveta Spolníková 
Martina Šaňková 
Nikola Temelová 
Zdeňka Tolarová 
 
SPRÁVNÍ ZAM ĚSTNANCI : 
 
Božena Klosová – účetní 
Karin Michalíková – účetní 
Antonie Stieberová – referent 
Jana Spolníková – školnice 
Miroslav Gál 
Dagmar Matulová 
Jana Matysová 
Viera Rodová 
Petr Šostok 
Jozef Tonka 
 
Odloučené pracoviště Základní škola Starý Bohumín 
Sokolovská 90 
PEDAGOGIČTÍ ZAM ĚSTNANCI : 
 
Mgr. Radka Bašandová – vedoucí odloučeného pracoviště 
Mgr. Táňa Langerová 
 
VYCHOVATELÉ : 
Věra Poláková 
 
SPRÁVNÍ ZAM ĚSTNANCI : 
Monika Šebestová 

Odloučené pracoviště Mateřská škola Starý Bohumín 
Starobohumínská 333 
PEDAGOGIČTÍ ZAM ĚSTNANCI : 
 
Bc. Eva Bučková – vedoucí odloučeného pracoviště 
Blanka Poštulková 
Daniela Szelongová 
 
SPRÁVNÍ ZAM ĚSTNANCI : 
Urszula  Jelínková 
 
 
Odloučené pracoviště Mateřská škola Bohumín 
Smetanova 840 
PEDAGOGIČTÍ ZAM ĚSTNANCI : 
 
Marcela Dendisová – vedoucí odloučeného pracoviště 
Iveta Gasiorová 
Jan Kačírek 
Lucie Kiková 
Věra Kunertová 
Jana Mališová 
 
SPRÁVNÍ ZAM ĚSTNANCI : 
Dagmar Poštulková 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘEHLED ŘEDITEL Ů 
 

 František Solnař   1920 – 1938 
 Bedřich Štětina   1920 – 1938 
 František Solnař   1945 – 1947 
 Jaroslav Pazdiora   1947 – 1953 
 Jaroslav Hlavsa   1945 – 1959 
 Lumír Vavroušek   1953 – 1959 
 Ludmila Mališová   1959 – 1964 
 Stanislav Bayer   1964 – 1970 
 Zdeněk Veselý   1970 – 1977 
 Jana Ploticová   1977 – 1990 
 Gernard Molata   1990 – 1994 
 Dagmar Šostoková   1994 - dosud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

František Solnař 
 
 



JAK ŠKOLU VNÍMAJÍ NAŠI ŽÁCI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Zuzana Plášková – V.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              Anna Freithová – V.A 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



NAŠI SPONZOŘI 
   
PODA, a. s. 
28. října 1168/102 
702 00 Ostrava – Moravská – Ostrava 
 
ELPOO – Jaroslav Holeš   Elektro Dendis 
Nádražní 297     Čáslavská 244 
735 81 Bohumín    735 81 Bohumín 
 
MADE GROUP, a. s. 
Provozovna Mrazírenské sklady Olomouc 
Hněvotín 455 
763 47 Hněvotín 
 
Celsia, s. r. o. 
Michálkovická 1959/86 
724 00 Ostrava – Slezská Ostrava 
 
ŠKOLA – servis       Pohřební služba 
Slezská 322        Malá 138 
747 69 Pustá Polom       735 81 Starý Bohumín 
 
4 teams s. r. o.      H&K profess, s. r. o.   
Lindnerova 998/6 Štefánikova 428  
180 00 Praha                          735 81 Bohumín 
 
 
TOP GASTRO CZ, s. r. o.        SOVASKI s. r. o. 
Višňová 1240                               Šunychelská 710 
506 01 Jičín                                  735 81 
 

 
Pálka elektro 
Žižkova 306 
735 81 Bohumín        
 
GIGATECH.CZ, s. r. o. 
Štefánikova 818 
735 81 Bohumín 
 
Hruška, spol. s. r. o. 
Na Hrázi 3228/2 
723 05 Ostrava - Martinov 
 
STeNa trading, s. r. o. 
Na Chalupách 11 
735 51 Bohumín – Pudlov 
 
 


