
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie školy 

něco málo o naší škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

KDO JSEM? 

 

Jsem Základní škola, U Studny, a vznikla jsem jako zcela nová budova pavilónového 

typu současně ve chvíli, kdy byla koncem června 1967 zrušena Základní devítiletá 

škola v Karviné 1 - Městě, Bělidlo. 

 

Po stavební stránce jsem byla postupně předávána už od května roku 1967.  

Po odstranění závad zjištěných při kolaudaci, po přestěhování všech učebních 

pomůcek z kabinetů bývalé školy a překonání personálních změn, jsem zahájila svůj 

provoz 25. srpna 1967. 

 

V prvním roce mě navštěvovalo celkem 682 žáků, z toho 344 žáci 1. - 5. ročníku  

a 228 žáků 6. - 9. ročníku. 

 

Od mého počátku se ve funkci ředitele vystřídalo několik osob. 

1. Mgr. František Bodský 

2. Mgr. Věra Kijonková - Níčová 

3. Mgr. Petr Stempěn 

4. Mgr. Martin Bandor (dosud) 

 

V roce 1996 jsem byla zařazena do sítě škol. 

 

 

JAKÉ MÁM PRAVIDELNÉ AKTIVITY? 

 

Účast žáků a žákyň na: 

- sportovních soutěžích, především v basketbalu, florbalu 

- zeměpisné olympiádě 

- chemické olympiádě 

- matematické olympiádě 



 

 

- matematickém Klokanovi 

- Coca Cola Cupu 

- ČEZ Street Hockey 

 

Zapojuji se do aktivit ve spolupráci s externími společnostmi, např.: 

 

- od roku 2008 třídíme odpad (plast, víčka z PET lahví, papír) 

- od roku 2010 pořádáme pro Diakonii Broumov sbírku použitého ošacení, které 

nadále slouží potřebným od roku 2010, sbíráme papír a PET víčka 

- od roku 2012 je před školou umístěn také speciální kontejner na použité 

ošacení a hračky 

- od roku 2013 jsme sběrným střediskem pro cartridge a tonery z tiskáren 

 

Pravidelně pořádám: 

- lyžařský a snowboardový kurz, který je mezi žáky (vč. bývalých) velmi 

oblíbený  školu v přírodě s EVVO programem školní výlety pro děti (Praha, 

Dinopark, hrady, zámky, zříceniny, pobytové výlety v krásných místech naší 

země s EVVO programy) 

- poznávací zájezd do polské Osvětimi a Krakova 

- pravidelné a zajímavé exkurze do ostravského Planetária a pro 9. ročníky u 

velkých zaměstnavatelů v našem kraji 

- projektové dny (Velikonoce, Vánoce, Den se Slovenskem apod.) 

- Mikuláš (vč. spolupráce s Mateřskou školou Centrum Karviná) 

 

 

CO MÁM? 

 

Mám vlastní školní družinu i školní jídelnu, netradiční školní zvonění v podobě 

nejnovějších hitů, které si žáci v pravidelných intervalech sami vybírají. 

 



 

 

Ve školní družině mají žáci velký prostor pro svou seberealizaci i pohybové dovednosti. 

Má zahrada již byla svědkem spousty sportovních klání a závodů, vzájemného učení 

se novým pohybovým a míčovým hrám. Děti zpravidla velmi rádi něco tvoří, a proto si 

například vyrábějí na podzim draky a v lesoparku Dubina si je pak společně pouštějí a 

soutěží, který z nich letí nejdéle nebo nejvýše. 

 

Pro odvážné dívky je pořádána soutěž Mini Miss ŠD, kde mají možnost prokázat své 

umění a kouzlo a zaujmout tak porotu. 

 

Pravidelná je návštěva Mikuláše nebo vánoční posezení s tajemnou kouzelnou 

atmosférou u vánočního stromečku, karneval, nebo také diskotéka, turnaj v dámě, 

bingo, pěvecká soutěž „Studna hledá talent" apod. Námětů a práce máme všichni v 

naší školní družině stále hodně a je tak z čeho vybírat. 

Každým rokem nabízíme s pomocí dotace Fondu primátora města Karviné také mnoho 

bezplatných kroužků, jejich nabídka se pravidelně mění (např. psaní všemi deseti, 

kroužek informatiky, kroužek pohybové všestrannosti, vlastivědný nebo turistický, 

dopravní kroužek, korálkování, módní tvorba apod.), ale jsou zde také kroužky, které 

u nás již mají dlouholetou tradici - např. košíková děvčat a košíková chlapců 

Vzhledem k tomu, že nemám oficiální zaměření, zaměřila jsem se na výuku cizích 

jazyků a na sportovní soutěže žáků, především v atletice a košíkové. Také kladu důraz 

na protidrogovou prevenci a prevenci šikany. Jsem vybavena výpočetní technickou 

(počítači, notebooky, tablety), interaktivními tabulemi, LCD televizory, DVD přehrávači, 

dataprojektory, vlastním i digitální fotoaparát a několik digitálních videokamer, 

ozvučovací techniku, mobilní telefon i komfortní telefonní síť či Wi-Fi síť. 

 

Pravidelně podstupuji preventivní kontroly pod dohledem české školní inspekce i 

zřizovatele školy. 

 

 

 



 

 

CO U MNE NAJDETE? 

-    velkou a malou počítačovou učebnu neformální třídu pro I.  

-    cvičnou kuchyňku 

-    dílny 

-    kulturní místnost 

- učebnu chemie - fyziky 

- učebnu zeměpisu - přírodopisu 

- učebnu anglického jazyka č. 1 a 2 

- učebnu výtvarné výchovy vč. keramické pece 

- školní bufet 

- šatní skříňky pro žáky II. stupně (rekonstrukce v roce 2012) 

- šatny pro žáky I. stupně (rekonstrukce v roce 2012) 

 

MÉ REALIZOVANÉ PROJEKTY? 

 

INDOŠ – Internet do škol (2001) Volný čas (2001) Drogy a my (2001) MSK KVALITA 

(2004) SCIO testování žáků 6. a 9. ročníků (2004) Lyžařský kurz (každý rok) Školní 

vzdělávací program „Naše základní škola“ (2007) Školní vzdělávací program školní 

družiny při ZŠ U Studny Karviná (2007) Škola v přírodě (každý rok); s programem 

EVVO (od r. 2012) 40. výročí Základní školy U Studny Karviná (2008) Rekonstrukce 

školní kuchyně a jídelny (2008) Rekonstrukce dvou kabinetů – český jazyk a tělesná 

výchova (2009) Sbírka pro Fond Sidus (2009, 2013, 2014) Rekonstrukce venkovního 

sportoviště (2009) Rekonstrukce školního zvonku – melodické zvonění (2009) Nákup 

hraček pro školní družinu (kuchyňka, prodejní stánek, kočárky, společenské hry, terče 

na suchý zip apod.) (2009) Vybavení 1. tříd novým nábytkem (2009) Sbírka pro CKP-

CHRPA (2009) Do knihovny v papučkách (2010) Karvinský informační systém (2010) 

Rekonstrukce Chemicko-fyzikální učebny (2011) Rekonstrukce šaten pro I. stupeň 

(2011) Rekonstrukce šaten pro II. stupeň – skříňky (2011) Vznik kulturní místnosti 

(2011) Rekonstrukce rozvodů topení a termoregulace (2011/2012) Sbírka pro Diakonii 

Broumov (každoročně od r. 2010) Den otevřených dveří aneb Škola na načisto 

(každoročně od r. 2011) Vznik Neformální třídy pro I. stupeň (2013) Projekt Ovoce do 

škol ve spolupráci s OVOCENTREM Valašské Meziříčí (od r. 2012) Projekt Školní 

mléko ve spolupráci s LAKTEOU Praha (od r. 2010) Projektový den – Požární cvičení 

s HZS MSK (2013) Projektový den – Velikonoce (2014) Projektový den – Slovensko 

(2014) Projekt OPVK „Naše základní škola“ v rámci Operačního programu vzdělávání 

pro konkurenceschopnost (tzv. „šablony“) (2012 – 2014) Projekt OPVK „Rozvoj 



 

 

vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků“ (2010 – 2012) 

Projekt OPVK „Naučme se učit“ v rámci Operačního programu vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (2012 – 2014) Projekt OPVK - Přírodní vědy pro každého a bez 

překážek aneb Učíme se pozorováním (od r. 2011) Projekt OPVK - Cizí jazyky pro 

život (2014) Projekt OPVK – Společná řešení pro lepší učení (2014) Projekt OPVK – 

Učitelé online (2014) 


