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1. Základní údaje o škole 

 
 

1.1 škola  

název školy Základní škola a mateřská škola Raškovice  

adresa školy Raškovice 18, 739 04 Pražmo 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 60045990 

IZO 600134105 

identifikátor školy 600134105 

vedení školy ředitelka: Mgr. Hana Kachtíková 

 

zástupce ředitelky: Mgr. Ivo Šafář 

 

kontakt Tel.: 558 425 551, 558 425 555 

e-mail: zsraskovice@centrum.cz 

www: http://zs.raskovice.cz/ 

 

 

 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Obec Raškovice 

adresa zřizovatele Raškovice 207, 739 04 Pražmo 

kontakt Tel.:558 692 220 

fax: 558 692 491 

e-mail: obec@raskovice.cz 

 

 

 

1.3 součásti školy kapacita 

Mateřská škola 60 

Základní škola 468 

Školní družina 75 

Školní jídelna MŠ 50 

Školní jídelna ZŠ 330 

 

 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 

Počet žáků na 

pedagoga 

Mateřská škola 2 56 28 14 

1. stupeň ZŠ 10 203            20,3 x 

2. stupeň ZŠ 6 126 21 x 

Školní družina 3 75 23,5 23,5 

Školní jídelna MŠ x 56 x x 

Školní jídelna ZŠ x 268 x x 

 

Komentář:  
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1.5 materiálně-technické podmínky školy 

 

Učebny, herny 16 kmenových učeben, 2 herny pro ŠD 

 

Odborné pracovny, knihovna, 

multimediální učebna 

1 počítačová učebna, 1 odborná učebna CH a F, 1 

informační centrum s IC tabulí s žákovskou knihovnou, 1 

odborná učebna HV, 1 odborná učebna Př s IC tabulí, 4 

učebny s interaktivní tabulí, 1 jaz. učebna, 1 dřevo/kovo 

dílna, letní učebna, 

skleník vhodný k výuce 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Hřiště na košíkovou - venkovní, dopravní hřiště, 2 

volejbalové kurty, hřiště na kopanou, atletické sektory 

pro sprint na 60 m, dálku, hod a vrh koulí, překážková 

dráha, odpočinkový areál pro ŠD, školní sad, zahrada 

Sportovní zařízení tělocvična 9 x17 m, herna na stolní tenis 

 

Dílny a pozemky Dílna pro práci se dřevem i kovem, cvičná kuchyňka, 

pozemky, skleník pevný přibudován ke škole i volně 

stojící na školním pozemku 

Žákovský nábytek výškově stavitelné lavice ve všech kmenových třídách i 

odborných učebnách 

Vybavení učebními pomůckami, 

hračkami, sportovním nářadím 

apod. 

běžné sportovní nářadí v tělocvičně, ŠD je vybavena 

hračkami, dvěma počítači, třídy jsou vybaveny potřebným 

nábytkem, zpětnými projektory, CD přehrávači, 

videopřehrávači, dvěma klavíry 

Vybavení žáků učebnicemi a 

učebními texty 

Škola je zásobena dostatečným množstvím platných 

učebnic, každoročně je obnovován fond učebnic, 

v letošním roce došlo opět k výraznému obnovení řady 

učebnic v souladu s ŠVP pro I. i II. st. - učebnice a 

pracovní sešity, byly zakoupeny obrazové materiály do 

výuky (D, ICT, ČJ, RJ, AJ, Př, Z), řada CD-roomu a 

DVD k výuce 

Vybavení kabinetů, laboratoří a 

učeben pomůckami 

Všechny kabinety pro pedagogy byly vybaveny zcela 

novým funkčním nábytkem včetně pracovních stolů, 

skříní, knihoven, regálů na uložení knih, byly obnoveny 

koberce. Nově byla pracovními stoly vybavena 

interaktivní učebna s knihovnou. Výškově stavitelným 

nábytkem jsou vybaveny všechny třídy. Pomůcky jsou 

stále průběžně doplňovány, největší položka byla v tomto 

školním roce dána na vybavení tělocvičny, jazyků, 

zejména českého jazyka, ruského jazyka, hudební 

výchovy. 

Vybavení školy audiovizuální a 

výpočetní technikou 

PC – 30 ks nových žákovských v odborné učebně, 1 - 2 

ks PC nebo nootebooky je vybaven každý kabinet pro 

přípravu pedagogů, jídelna, THP úsek, video – 11, DVD 

– 6, varhany – 6, TV – 12, radiomagnetofon – 21, 

videokamera – 2, interaktivní tabule – 5 ks, fotoaparát – 3 

ks 

dataprojektor – 8 ks, k dispozici jsou laminátory, tiskárny 

a kopírky pro provoz školy 
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Investiční  rozvoj  školy v tomto školním roce 

 

 

V letošním roce došlo: 

ZŠ 
- z dotačního programu Peníze školám bylo zakoupeno 7 ks nových nootebooků pro 

přípravu a práci pedagogů v hodnotě123.000,-, budou využity zejména k přípravě 

interaktivní výuky a používání vlastních digitálních učebních materiálů, které vznikaly 

během dvou let, 

- škola byla průběžně dovybavena novým nábytkem, 

- všechny kabinety pedagogů jsou vybaveny novým praktickým nábytkem, všichni 

pedagogové mají v kabinetech k dispozici počítač nebo notebooky k přípravě práce, 

- byl opraven povrch podlah a položeno nové linoleum v učebnách v prostředním patře 

nové budově, což jsou 4 kmenové třídy, 

- byly zakoupeny nové učebnice a pomůcky pro zpestření a názornost výuky v částce 

453.720,-, využito bylo zejména dotačních evropských projektů, 

- pořízen nový výukový počítačový software v částce 48.958,- a pořízen nový server, 

- byly dokoupeny výškově stavitelné lavice pro zbývající kmenové první třídy, 

- zakoupeny nové židle pro učebnu PC, 

- z projektu Prazdroj lidem v letošním ročníku bylo zbudováno dopravní hřiště v areálu 

MŠ vhodné i pro využití výuky dopravní výchovy na obou stupních ZŠ a pro školní 

družinu v hodnotě přesahující 150.000,-, 

- z daru Pivovaru Radegast Nošovice byl zakoupeny dva dataprojektory určené pro 

zpestření a digitalizaci výuky, 

- na školním hřišti vyrostla ze sponzorských darů další sportovní herní sestava 

v hodnotě 45.000,-, 

- v letních měsících byla započata rozsáhlá rekonstrukce školy, v rámci zateplení byly 

zahájeny práce na výměně oken, realizace nových kotelen s tepelnými čerpadly, práce 

na zateplení fasády školy, 

- v rámci oprav byla vyměněna některá topná tělesa, vymalována většina místností a 

chodeb, 

- došlo k rekonstrukci WC na staré budově, 

- bylo zakoupeno nové vybavení šaten pro zaměstnanec školní kuchyně, 

- zakoupeno nové vybavení pro školní kuchyň – ohřívací lázeň, mixér. 

 

MŠ 

- z projektu Prazdroj lidem v letošním ročníku bylo zbudováno dopravní hřiště v areálu 

MŠ vhodné i pro využití výuky dopravní výchovy na obou stupních ZŠ a pro školní 

družinu v hodnotě přesahující 150.000,-, 

- opraven výtah pro použití ve ŠJ, 

- zakoupeny nové regály pro provoz školní kuchyně, 

- v letních měsících byla započata rozsáhlá rekonstrukce školy, v rámci zateplení byly 

zahájeny práce na výměně oken, realizace nových kotelen s tepelnými čerpadly, práce 

na zateplení fasády školy, 

- zakoupen nový nábytek, povlečení a vybavení pro otevření nového oddělení MŠ. 

 

 

 

Komentář:  

 

Výhledově je potřeba zvážit současný stav tělocvičny z  hlediska nevyhovujících rozměrů pro 

zvyšující se počet žáků.  

Přetrvává potřeba oprav elektrorozvodů v celém areálu školy. 
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1.6 Údaje o školské radě 

 

Datum zřízení 1. 1. 06 

volby na nové období proběhly 29. května 2012 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt Pan Libor Depčinský, Vyšní Lhoty 245 

e – mail: depcinsky@seznam.cz 

 

 

 

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole 

 

Registrace Sdružení rodičů 

Zaměření Organizování akcí pro děti 

Kontakt Dagmar Vepřeková, Raškovice  377,  

e-mail: d.veprekova@seznam.cz 
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2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 
  

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání   

 

a) nová soustava 

Kód Obor vzdělání  Poznámky 

 

Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola  RVP 0 

79-01-B/01 Základní škola speciální  RVP 0 

 

 

2.2 Vzdělávací programy 

 

Vzdělávací program 

 

Zařazené třídy 

  

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  

č.j. 160 – 2007 – ZŠ „Cesta k přírodě“ ze dne 31. 8. 2007 

1. - 9. třída 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy                                                               

 
 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 47 

Počet učitelů ZŠ 23 

Počet vychovatelů ŠD 3 

Počet učitelek MŠ 4 

Počet asistentů pedagoga v ZŠ 2 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 

Počet správních zaměstnanců MŠ 2 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 7 

 

Komentář:  
 

 

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 

Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně                99 

Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 

 

Komentář: 

Všichni pedagogové jsou odborně kvalifikováni pro výkon pedagogické praxe. Na 1. 

stupni jsou všechny hodiny dle Zákona o pedag. pracovnících učeny aprobovaně. Na II. 

st. jen občanská výchova a výchova ke zdraví nemá aprobovaného pedagoga pro tento 

obor, což činí z celkového počtu 9 vyučovacích hodin týdně. 

 

 

 

3.3  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  

 

  Personální zabezpečení chodu školy je na úseku pedagogickém 100 % odpovídající 

požadavkům na vzdělání pedagogů. Pracuje zde celkem 23 pedagogů, 11 učitelů na I. stupni a 

12 na II. stupni, z toho jedna ředitelka školy a jeden zástupce ředitelky. Ve školní družině 

pracují dvě vychovatelky na plný úvazek a jedna na zkrácený. Na škole působily dvě 

asistentky pedagoga. 

Na obou stupních ZŠ je aprobovanost vyučovaných předmětů téměř 100 %, všichni 

pedagogové dosáhli magisterského studia pedagogického či filozofického směru. 

Všechny předměty vyučujeme aprobovaně vyjma předmětu občanská výchova a  

výchova ke zdraví. 

Pedagogové MŠ jsou ve složení čtyř aprobovaných učitelek. 

Ve většině pracoval sbor v letošním školním roce ve stejném složení jako loni a stejně 

kvalitně. Všichni se plně zapojili do činnosti školy, zdárně se podařilo pokračování 

v rozjetých projektech, zapojení do projektů ESF a pedagogové jsou si navzájem nápomocni 

ve všech aktivitách školy. 

 

 Nepedagogičtí pracovníci pracují na škole v počtu 15, rovněž splňují kvalifikační 

předpoklady pro výkon své profese. Školní jídelna s kuchyní má na škole základní čtyři 

kuchařky, v mateřské škole jsou dvě kuchařky a jedna vedoucí školní jídelny pro oba úseky. 
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 Úklid školy zabezpečují tři uklízečky, provoz a technické zabezpečení školník - 

údržbář, neboť škola samotná má několik budov staršího data a rozsáhlý areál hřiště a školní 

zahrady a je potřeba neustále něco opravovat a udržovat. 

Provoz mateřské školy zajišťuje školnice současně vykonávající práci uklízečky, na částečný 

úvazek údržbář zajišťující provoz obou škol, ekonomický a personální úsek zajišťuje 

personalistka a spisovou službu a pokladnu sekretářka školy. 

Mzdové záležitosti zajišťuje škole Kvic, pobočka ve Frýdku-Místku. 

 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

 

Do 35 let 35 – 44 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důch. věku 

v důchod. 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 1 1 11 1 14 0       3 0 0 3 29 

 

Komentář:  včetně učitelek MŠ a ŠD, asistentek pedagoga 
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí žáků ke střednímu 

vzdělávání 

 

 
 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro 

školní rok 12/13 

2 44 5 1 

 

Komentář:  

 

 

 

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení – zpracovala Mgr. Sylva Mertová, výchovná poradkyně 

 

Z 9. tříd celkem 25 vycházejících žáků-12 dívek, 13 chlapců 

Ze 7. tříd 1 dívka -přijata na šestileté gymnázium. 

Z 8. třídy 2 žáci - UO - splněna ZŠD 

 

celkem 28 žáků 

 

 

 

 Počet žáků dívek chlapců 

 Počet žáků dívek chlapců 
z 9.ročníků 25 12 13 
přecházejících z 8.ročníku 2 1 1 
přecházejících z 7.ročníku 1 1 0 

CELKEM 28 14 14 

 
 
 
 

Typ studia Počet 
žáků 

4 leté maturitní studium 19 

4 leté učební obory s maturitou 0 

3 leté učební obory 8 

6 leté gymnázium 1 

Celkem 36 
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Počet 
žáků 

Název SŠ 

5 Gymnázium a SOŠ Cihelní, Frýdek-Místek 

1 
Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky, Ostrava 

1 Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek 
3 SŠ elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek 

1 SŠ gastronomie, oděvnictví a služeb, ul. T.G.Masaryka 

3 Střední odborná škola, Lískovecká, Frýdek-Místek 

1 Střední odborná škola, Na Hrázi, Frýdek-Místek 

1 
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky 
České , 1. máje 249/37, 742 35 Odry 

2 Střední průmyslová škola stavební, Ostrava 

4 
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s 
právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek 

2 
Střední škola elektrostavební a dřevozpracující,     Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace 

1 
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková 
organizace 

1 

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, 
příspěvková organizace 

2 
Střední zdravotnická škola, tř. T. G. Masaryka, Frýdek-Místek 

28 CELKEM 
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5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu 

 

1. stupeň 
 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

I.A 17 17 0 0 

I.B 22 22 0 0 

II.A 20 20 0 0 

II.B 20 20 0 0 

III.A 23 23 0 0 

III.B 21 21 0 0 

IV.A 20 20 0 0 

IV.B 18 17 1 0 

V.A 21 21 0 0 

V.B 21 21 0 0 

Celkem   203       202 1 0 

 

 

2. stupeň 
 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

(uvolněn) 

VI.A 16 16 0 0 

VI.B 17 17 0 0 

VII.A 18 16 1 1 

VII.B 22 21 1 0 

VIII.A 28 25 3 1 

IX.A 25 25 0 2 

Celkem 126 125 6 4 (TV) 

 

 
 

Celkový přehled 

 

 Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

(uvolněn) 

1. stupeň      203 164 1 0 

2. stupeň      126  40 6 4 

Celkem 329 204 7 4 (TV) 
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5.2 výchovná opatření  

 

 

 Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ 

1. stupeň 203 93 9 

2. stupeň 126 43 13 

Celkem 329 136 22 

 

 

 Počet 

žáků 

napomenutí  

TU 

Důtka TU Důtka ŘŠ II. st. 

z chování 

III. st. z 

chování 

1. stupeň 203 11 3 2 0 0 

2. stupeň 126 10 9 7 0 1 

Celkem 329 21 12         9 0 1 

 

 

5.4 Údaje o zameškaných hodinách 

 

 

Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 9082 44,520 0 0 

2. stupeň 8816 70,528 112 0,896 

Celkem 17898 54,401 112 0,340 

 

 

5.5 Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení :  Počet žáků 

Sluchové postižení  0 

Zrakové postižení  0 

S vadami řeči  1 

Tělesné postižení  0 

S kombinací postižení  0 

S vývojovými poruchami učení  4 

S vývojovými poruchami chování  3 

Žáci sledováni a šetření v PPP s doporučením  29 

Celkem:  37 

 

 

Komentář :  
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5.6  Výsledky soutěží a olympiád: 

 

 

Byly v tomto školním roce opět na vynikající úrovni. 

Žáci se úspěšně účastnili řady soutěží sportovních, zejména volejbalu, kopané, řady 

přátelských utkání, olympiád v řadě oblastí, soutěží výtvarných, hudebních. Z některých 

jmenujme alespoň: Olympiádu v českém jazyce, dějepise, fyzice, matematice, chemii, biologii 

organizovanou MŠMT, z výtvarných soutěží např. Požární ochrana očima dětí, Recyklovaná 

pohádka a další. 

 

 

Mezinárodní ocenění: 

 
Holečková Markéta postup do mezinárodního kola za soutěž Tvoříme vlastní vydavatelství 

 

Krajské soutěže: 

 
Úspěšný řešitel Astronomické olympiády kategorie EF:  

Šebestová Barbora 

Volný Radim 

Zelinová Karin 

 

Úspěšný řešitel Astronomické olympiády kategorie GH: 

Poláchová Adéla 

Válková Dominika 

Kohut Alexandr 

Pavelková Klára  

 

 

okresní kola a soutěže: 
 

1..místo Šebesta Jan    Přírodovědný klokan 

1.místo Šebestová Barbora   Biologická olympiáda 

2.místo Šebesta Jan    Fyzikální olympiáda 

2.místo Maslowski Marek   Matematický klokan 

2.místo starší žáci     McDonaldś cup 

3.místo Sonnek Martin   Pythagoriáda 

3.místo Maslowská Lucie   Pythagoriáda 

3.místo Šebesta Jan    Matematická olympiáda 

4.místo Luxa Radovan    Pythagoriáda 

5.místo žáci I.st.    Besip 

5.místo Poláchová Adéla   Pythagoriáda 

5.místo Šebesta Jan    Zeměpisná olympiáda 

6.místo Pavelek Radim   Pythagoriáda 

6.místo  Pavelková Klára   Biologická olympiáda 

6.místo  Zelinová Karin   Biologická olympiáda 

6.místo Pavelková Klára   Zeměpisná plympiáda 

10.místo Čubok Jiří    Konverzační soutěž v AJ 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů – zpracovala PaedDr. Jana 

Halamová – metodik prevence 

 
6.1.1  Všichni žáci absolvovali nespecifickou primární prevenci, jelikož preventivní 

témata a k nim vážící se aktivity jsou součástí ŠVP. Na prvním stupni je prevence v rukách 

třídního učitele, který zná svou třídu nejlépe, tráví s dětmi nejvíce času. Je pochopitelné, že 

právě on má největší možnost postřehnout rodící se nežádoucí projevy chování, včas 

zasáhnout a vyřešit rodící se problémy ještě dříve, než se problémy stanou. Na druhém stupni 

s preventivními aktivitami pomáhají třídnímu učiteli další kolegové, kteří v rámci svých hodin 

a ŠVP probírají s dětmi různá témata týkající se prevence rizikových jevů. V 6. a 7. ročnících 

je  preventivním tématům navíc věnovaná hodina týdně - Výchova ke zdraví. Kromě aktivit, 

které si škola připravuje sama, se také uskutečnili výukové a zážitkové lekce pro 4.-.8. třídu 

realizované o.s.OSAVE, věnované především vztahům, šikaně, kyberšikaně, návykovým 

látkám. Třídní kolektiv 6.A podstoupil i „specifickou léčbu“ zaměřenou na odstranění  

problému(náznaky šikany), který se tam objevil. Kromě těchto“stálých  preventivních“ aktivit 

nás celý školní rok provázel projekt BUĎ V POHODĚ!, který jsme získali v grantovém 

řízení MSK.  

Prevence realizovaná během školního roku směřovala k efektivnímu využití času věnovanému 

prevenci. Vedla žáky ke zdravému životnímu stylu, k jejich osobnostnímu a sociálnímu 

rozvoji, k rozvoji komunikativních dovedností, ke schopnostem a dovednostem včas 

rozpoznat riziko a nebezpečí a adekvátně situaci se správně zachovat. Preventivní aktivity 

nebyly určeny pouze žákům ale i pedagogům a také rodičům. Učitelé prošli několika 

školeními, na kterých se dozvěděli mnoho zajímavých a nových informací, které jim budou 

sloužit v jejich práci k lepšímu pochopení problémů dětí, ke správnému vyhodnocení signálů 

při pozorování chování svých žáků, k poznání důležitosti preventivních aktivit pro osobnostní 

vývoj dítěte a skupiny, k poznání vlastního psychosomatického nastavení, k účinné 

komunikaci s rodiči. Ve spolupráci s metodikem prevence vznikla celá sada ukázkových 

třídnických hodin, věnovaných různým oblastem života třídy, úzce související s preventivními 

tématy. Pro žáky školy byly naplánované různé preventivní aktivity od pobytových akcí, 

přednášek, výukových lekcí, prožitkových programů, až po různá kulturní a sportovní 

vystoupení. Průběžně jim i jejich rodičům byli poskytovány informace o prevenci 

prostřednictvím osvětového materiálů - letáčků, brožur, videoprojekcí a jiných, osobní 

konzultace při řešení individuálních problémů žáků. 

          V říjnu 2012 proběhl výzkum klimatu jednotlivých tříd (5. až 9. třída) formou 

dotazníků – www.proskoly.cz. Výsledky byly vyhodnoceny metodikem prevence a 

konzultovány s TU, VP a ŘŠ. Byly identifikování žáci s problematickým chováním, 

ostrakizovaní, anxiózní, psychicky labilnější typy. V případě potřeby byl TU navržen postup 

při řešení vztahových problémů, doporučené aktivity a činnosti směřující k minimalizaci 

negativních projevů chování žáků. V prosinci až lednu proběhlo další šetření školního 

klimatu, zaměřeno na vztahy mezi žáky a učiteli, formou dotazníku – Já a moje třída. 

Výsledky všech dotazníků nám pomohly účinněji stanovit obsah preventivních programů a 

přesně je zaměřit na jednotlivé třídy /ročníky. Součástí preventivních aktivit byly i výukové 

lekce a bloky pro žáky, lektorované odborníky z  CNN, PPP-FM, OSAVE s.o., ČSČK-FM, 

HDS-FM…, pořádali jsme několik sbírek pro neziskové organizace (Wontanara, Děti ulice, 

Adra). 

V posledních letech je na škole stálý učitelský sbor. Většina kolegů se průběžně vzdělává 

v různých oblastech prevence. Ředitelka školy staví prevenci na první místo ve výchově dětí a 

od toho se odvíjí všechny další preventivní aktivity školy. Úzce spolupracujeme s PPP- FM, 

SVP - FM, CNN - FM, OSPOD - FM, ČSČK – FM, OSAVE o.s.,Nebuď oběť-OV, ….. 

V rámci evropského projektu a programu - „Podpora profesního rozvoje pedagogů ZŠ a MŠ 

Raškovice prostřednictvím vzdělávání“, prošla většina pedagogů školy víkendovými 
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vzděláváními - Řešení obtížných situací a konfliktů ve škole, Asertivita v práci pedagoga, 

Úspěšná komunikace v prostředí školy, Cesty k efektivnější komunikaci mezi pedagogem a 

žákem, Syndrom vyhoření, Arteterapie – zbavování stresů a napětí. 

Minulý i letošní rok zaměřila ředitelka svou pozornost na práci s lidskými zdroji. Po 

dotazníkovém šetření (klima pedag. sboru, vztahy na pracovišti, kompetence, spolupráce…), 

byl s každým členem pedagogického sboru proveden pohovor. Cílem pohovoru bylo lepší 

poznání zaměstnanců zaměstnavatelem. 

Za svoji dlouhodobou úspěšnou preventivní práci jsme navrženi okresním metodikem 

prevence Mgr. Neničkovou na ocenění jako nejlepší škola v okrese v podpoře prevence na 

škole. 

 

 

 6.1.2 Zhodnocení dosažení jednotlivých krátkodobých cílů: 

 
 proškolit pedagogický sbor v oblasti prevence se zaměřením na komunikaci, 

vztahy, asertivitu, šikanu, kyberšikanu 

 V září proběhlo úvodní školení kolegů metodikem prevence, ohledně témat prevence, scénáře 

při řešení šikany a krizových situací, byli seznámeni s MPP. Další školící či poradenské 

aktivity probíhaly již ve vzájemné interakci MP a TU podle konkrétního problému. 

V listopadu proběhlo školení všech pedagogů, v rámci DVPP , na téma  kyberšikany, 

realizované o. s. Nebuď oběť-OV. Průběžně probíhala víkendová školení v rámci evrop. 

projektu na podporu profesního rozvoje pedagogů, kde se učitelé školili na tyto témata:  

Řešení obtížných situací a konfliktů ve škole, Asertivita v práci pedagoga, Úspěšná 

komunikace v prostředí školy, Cesty k efektivnější komunikaci mezi pedagogem a žákem, 

Syndrom vyhoření, Arteterapie – zbavování stresů a napětí. Kromě těchto“ celoplošných 

učitelských“ školení se někteří pedagogové účastnili DVPP s tématy prevence. (viz tabulka 

vzdělávání pedagogů) 

 

 zefektivnit třídnické hodiny, proškolit TU ve vedení TH, tvorba manuál 

Metodička prevence vytvořila pro TU metodiku třídnických hodin s konkrétním zaměřením 

hodiny. Tato metodika slouží jako pomůcka pro TU při vedení TH. 

Přes veškeré snažení MP a VP apelovat na TU a přivést je k pochopení, že TH jsou důležité 

pro rozvoj klimatu třídy, je realizace TH v některých třídách minimální. Na tomto musíme 

příští rok více popracovat. 

 

 intenzivněji pracovat s rodiči problémových žáků 

 

Na spolupráci s rodiči jsme letos opravdu zapracovali. V některých případech byli zváni 

rodiče do školy opakovaně a musím říct, že vždy k prospěchu věci. Žáci pochopili, že rodiče 

se o jejich negativním jednání a chování ve škole brzy dozví a učitelé, že rodiče chtějí a musí 

být informování o chování jejich dětí. Ve většině projednávaných případů rodiče účinně 

zasáhli. Bohužel jsou i tací rodiče, kteří o své děti nejeví téměř žádný zájem a je nutné je 

několikrát i písemně zvát do školy. V této oblasti se nám hodně tíživých věcí podařilo vyřešit 

či odstranit, nebo alespoň informovat rodiče o problémech jejich dětí.  
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 nadále minimalizovat výskyt zneužívání návykových látek 

 

Na půdě školy jsme již čtvrtý rok neřešili žádný případ kouření či zneužívání jiné návykové 

látky. Neděláme si iluze a moc dobře víme, že pár žáků pravidelně a s vědomím rodičů kouří 

cigarety, popíjí alkoholické nápoje. Podařilo se nám vytvořit ve škole nekuřácké prostředí 

(drtivá většina pedagogů a zaměstnanců školy jsou nekuřáci) a žákům nastavit jasná pravidla 

ve školním řádu. Učíme je o škodlivosti tabakismu a alkoholismu, jasnými argumenty, 

viditelnými pokusy demonstrujeme negativní působení návykových látek na jejich 

organismus. Myslím, že na tomto poli máme již několik let celkem dobré výsledky. Naše 

snažení bývá později zmařeno laxním rodičovským přístupem k dětem. Jejich tolerance k 

zneužívání NL je občas zarážející. 

 

 

 budovat přátelské prostředí, ve kterém se kultivují vyšší společenské city 
 

Naším cílem je vytvořit takové prostředí školy, aby se všichni cítili bezpečně, mohli slušně a 

kultivovaně projevovat své názory, požadavky, přání, stížnosti… Z dotazníků, běžného 

pozorování, konzultací a pohovorů s vedením školy vyplývá, že klima školy je přátelské, žáci 

se nebojí vyjádřit svůj názor, požádat o pomoc, mají ve škole učitelé, kterým důvěřují, vědí 

kde se obrátit v případě problémů. Učitelé vedou žáky k zodpovědnosti především osobním 

příkladem. V poslední době narůstá drzé a nekultivované chování dětí k dospělým už 

v mladším školním věku. Některé děti nerespektují ani vlastní rodiče, autoritu obecně. Jsou 

zvyklé z domova smlouvat, vyhýbají se zodpovědnosti, své neúspěchy a nezdary svalovat na 

jiné. 

 

 

 přitáhnout více rodičů k přímé spolupráci v rámci preventivních aktivit 

 

Bohužel, toto se nám nedaří, tak jak bychom chtěli. Pravděpodobně je to celospolečenský 

problém, kdy rodiče přichází domu z práce pozdě a unaveni a nemají o další aktivity se školou 

zájem. Jsme rádi, že alespoň v dostatečné míře přicházejí na třídní schůzky. Rodiče rádi 

přichází na akademie, vystoupení svých dětí v rámci školního divadla, Dne matek, ale při 

dalších aktivitách je jich jako šafránu. Přesto máme dobrou spolupráci se sdružením rodičů, 

obcí, jinými spolky a organizacemi v obci, kteří pomáhají škole s přípravou různých aktivit 

pro žáky – Den dětí, karneval, diskotéku, Den s Lesy ČR… a nebo se finančně podílí na 

aktivitách školy. 

 

 

 získat finanční prostředky k realizaci preventivních programů (získání financí v 

rámci grant.řízení) 

 

Každoročně píšeme projekty věnované různým oblastem života školy, také preventivní 

projekty a již několikrát po sobě jsme byli úspěšní v získání finanční podpory na jejich 

realizaci. Na uskutečněné projekty  z předešlých školních let - Zachraň se! a Ubraň se!, 

navazuje náš nejnovější projekt -  Buď v pohodě!, který byl letos  podpořen v rámci 

grantového řízení MSK částkou 80000Kč a doprovázel nás tak během celého školního roku. 
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6.1.3 Spolupráce s rodiči v rámci MPP 

 

1. odborné přednášky pro rodiče 

Rizika internetu a komunikačních technologií – Nebuď oběť,o.s. – listopad 2012 

Ditě s ADHD odborná přednáška pro rodiče a pedagogy dětí s ADHD– MUDr. Matýs, září 

2012 

 Látal L.,  
Nebuď oběť 

 

     Prioritou školy je úzká a aktivní spolupráce s rodiči. V září na úvodních TS byli rodiče 

seznámeni se školním řádem, s preventivní strategii školy, MPP, s postupem školy v případě 

řešení krizových situací včetně šikany. Průběžně jim byly poskytovány informace, materiály 

týkající se hlavně drogové prevence a šikany, kyberšikany. Nadále úzce spolupracujeme 

s rodiči problémových žáků. Rodiče mají možnost kontaktovat učitelé v jejich konzultačních 

hodinách, nebo kdykoliv jindy, po předchozí domluvě. Letos tyto služby využilo přes 20 

rodičů. Na velmi dobré úrovni je spolupráce školy a sdružení rodičů. Ti samostatně a aktivně 

připravují každoročně různé aktivity pro děti, přispívají finančně na jejich vzdělávání, 

výlety…. Stále nedokážeme přimět rodiče k vzdělávání v oblastech, kterým nerozumí a které 

jsou v poslední době velmi důležité při formování charakteru jejich dětí. V příštím školním 

roce musíme více apelovat na členy školské rady a sdružení rodičů, aby nám byli nápomocní 

při pořádání těchto výukových akcí pro rodiče, prarodiče. 

          

 

6.1.4 Spolupráce s odbornými institucemi 

  

                   instituce forma spolupráce 

Pedagogicko – psychologická poradna  

ve FM 

konzultace o rizikových jevech a žácích, výukové 

programy pro žáky, DVPP pro učitelé 

 

 

Policie ČR 

konzultace ohledně problémových žáků, pomoc při 

řešení záškoláctví, poskytování výukových 

materiálů - DVD 

OSPOD -FM 
konzultace ohledně problémových žáků 

- systém včasné intervence 

Orgány státní správy -  OÚ, MÚ- FM besedy s pracovníky OÚ Raškovice, volba práce 

Odborníci  (Mudr. Polová,Mgr. 

Budíková,Mgr.Šigutová, Mgr.Stopková, 

Mudr. Petrovská, Mgr.Látal, …) 

besedy, přednášky, rodinná terapie, psychologická  

a odborná pomoc 

Nestátní  a jiné zařízení  

( NIDV-OV, OSAVE o.s., CNN-FM, 

Nebuď oběť o.s.-OV, Adra, Člověk 

v tísni, Anabell- OV, Wontanara, ČSČK 

- FM, HZS – FM, Sananim o.s., …) 

výukové lekce, besedy, přednášky, preventivní 

programy, sbírky 

 

 

 

6.1.5  Účast v projektech 

  
     V letošním školním roce jsme realizovali projekt BUĎ v pohodě!, na který jsme získali 

finanční podporu 80 000Kč v grantovém řízení MSK.  
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6.1.6 Evidence rizikových jevů žáků  

 
Každoročně evidujeme nárůst nedbalého a agresivního chování žáků. Ve spolupráci 

s výchovným poradcem a třídními učiteli řešíme aktuální výchovné problémy i problémy  

rizikového chování žáků. V letošním školním roce jsme zaznamenali nárůst agresivity žáků 

projevující se poškozujícím chováním vůči spolužákům hraničící se šikanou a  kyberšikanou, 

několik případů záškoláctví. I když se nám podařilo vymítit kouření na půdě školního areálů, 

potýkáme se s tímto problémem žáků na autobusové zastávce v těsné blízkosti školy. Řešení 

těchto případů je komplikovanější, protože to nespadá do kompetence školy. Přesto 

oslovujeme rodiče a apelujeme na jejich autoritu a výchovu.  Během celého školního roku nás 

provází dětské úrazy vzniklé většinou v hodinách TV nebo o přestávkách neopatrným 

pohybem žáků. Vlivem špatné životosprávy mají děti slabší kosti a klouby, některé z nich trpí 

obezitou, jiné civilizační nemoci – lenosti! 

Nadále (i když méně než v předešlém škol. roce) se potýkáme s drobnějšími  krádeži 

osobních věcí žáků. Letos škola řešila 27 výchovných případů, např. záškoláctví, agresivitu, 

vzájemné šarvátky a ubližování, vztahy mezi žáky, domácí  problémy rodiny, nevhodný 

přístup k dětem, zanedbání péče, zhoršení prospěchu, podezření na šikanu,  zhoršení 

sociálního postavení rodiny a tím spojené problémy, problém s uznáváním autority.  Projevy 

nevhodného chování žáků jsme ve většině případů  podchytili již v zárodku a okamžitě řešili 

s rodiči. To nám pomohlo vyhnout se dalším větším problémům. 

 

 

   6.1.7 Konkrétní výsledky MPP za školní rok 2012/2013: 

 

Podařilo se:  
- vytvořit příjemné sociální prostředí ve škole 

- aktivně zapojit více kolegů do preventivních aktivit 

- proškolit více kolegů v různých tématech prevence v rámci DVPP 

- vytvořit ucelené preventivní programy pro žáky školy 

- zatraktivnit TS pro rodiče (bingo šťastného rodiče, znám své dítě?, vystoupení dětí v rámci třídních 

schůzek) 

- vymýtit kouření z areálu školy 

- úspěšně řešit začínající šikanu, kyberšikanu (pohovory s MP, VP, ŘŠ a s rodiči problémových žáků, 

výchovná opatření)  

- včas zastavit  tendence záškoláctví některých žáků ve spolupráci s OSPOD 

- nastartovat a proškolit většinu třídních učitelů ve schopnosti vést TH 

- vytvořit metodiku pro třídnické hodiny, didaktickou pomůcku pro TU 

- vytvořit efektivní poradenský tým (VP, MP, ŘŠ) 

- získat finanční podporu pro projekt Buď v pohodě! v grantovém řízení MSK ( 80 000Kč) 

- zavést do povědomí žáků fungování e-mailové schránky důvěry – sos-raskovice@seznam.cz 

 

Nepodařilo se: 

- zefektivnit práci žáků ve školním parlamentu, posílit jejich důležitost v systému školní 

hierarchie 

- odstranit nebo minimalizovat agresivitu a vulgaritu žáků 

- odstranit necitlivé chování některých žáků k cizím věcem, ke školnímu majetku 

- přimět všechny TU k poznání, že třídnické hodiny jsou základem práce s dynamikou třídy, 

jsou důležité při poznávání třídního klimatu a charakteru jednotlivých žáků 

- více zapojit rodiče do preventivních aktivit školy 

- úplně odstranit barbarské chování některých žáků k jídlu, hlavně v době oběda (zbytky jídla 

po chodbách školy) 

- zajistit návštěvu gynekolog.ambulance pro žákyně 9.třídy (časová vytíženost) 
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Co pro vás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní rok:  

 

- více se zaměřit na práci TU s třídou, zintenzivnit spolupráci TU s VP a MP, 

doporučit vedení školy hospitovat i třídnické hodiny, intenzivněji se zaměřit na preventivní působení 

TU ve 3. až 5 ročnících 

- posílit prestiž žákovského parlamentu, doporučit třídním pečlivý výběr „správných“ žáků do 

parlamentu (organizačně vyspělejších, kteří dokáží motivovat, vyburcovat spolužáky k činnosti…) 

- bezpodmínečně dodržovat nastavená pravidla školním řádem, TU musí dávat větší pozor při 

omlouvání absence, častěji komunikovat s rodiči problémových a neprospívajících žáků 

- vymyslet způsob aktivnějšího zapojení rodičů do preventivních aktivit školy 

- vymyslet způsob výuky žáků v poslední dva týdny v červnu ( konec nudy ve škole) 

- pouvažovat o zařazení preventivních dnů do výuky napříč školou (3- 4x ročně) 

 

 
Použité zkratky: MP- metodik prevence, VP - výchovný poradce, ŠPS - školní preventivní strategie, 
TU -třídní učitel, TH –třídnická hodina,  MPP - minimální preventivní program, NL – návykové látky, 
ŘŠ – ředitel školy 

 

 

6.2  Další aktivity v rámci MPP během školního roku 2011/12. 

 

 

6.2.1   vzdělávání v oblasti MPP 

 Výukové a prožitkové preventivní lekce, besedy, přednášky pro žáky  

  

Téma lekce organizátor ročník 

 Prožitkové výukové lekce – Prevence násilí   

a  Finanční gramotnost  

      CNN -  FM 7.  až 9.ročník 

 

 Výukové lekce - Kyberšikana a nebezpečí 

virtuálního světa  

Nebuď oběť, 

o.s.-Ostrava 

 

3. až 9.ročník 

 prožitkové lekce zaměřené na vztahy ve 

třídě, šikanu, nebezpečí návykových látek 

 

OSAVE, o.s. 

 

 4. až 9. ročník 

 Preventivní program Hasík  

 

        HZS - FM 2.ročník a 6.ročník 

 Memento R.Johna- divad.předtavení 

s besedou   

 

Umělecká agentura 

RAJCHA 

7. až 9.ročník 

 Škola osobního života  

 

Centrum pro rodinu 

a soc.péči o.s. 

Ostrava 

8. a 9.ročník 

 Než užiješ alkohol,užij svůj mozek – 

výuková lekce o škodlivosti alkoholu 

 

Sananim o.s. 

 

7.ročník 

 Kurz první pomoci pro žáky  ČSČK – FM 

 

8.ročník 

 

 Sbírka šatstva,brýlí, hraček pro ADRU 

 Sbírka  na pomoc handicapovaným dětem -  

Život dětem- občanské sdružení 

 Sbírka na Hawu Bah, adopce na dálku, 

Wontanara 

 

      Adra 

     Život dětem 

      Wontanara 

celá škola 
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6.2.2 Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence 

 

Typ školení počet 
hodin  

organizátor Počet proškolených 
osob 

 Řešení obtížných situací a konfliktů ve škole 

 Asertivita v práci pedagoga 

 Úspěšná komunikace v prostředí školy 

 Cesty k efektivnější komunikaci mezi pedagogem a 
žákem 

 Syndrom vyhoření 

 Arteterapie – zbavování stresů a napětí 

48 DVPP _ EUOPVK , 
program - „Podpora 
profesního rozvoje 
pedagogů ZŠ a MŠ 
Raškovice 
prostřednictvím 
vzdělávání“  
  

 celý pedagogický  
sbor  

Úvod k psychiatrickým diagnózám žáků a IVP 40 PPP -  FM Mertová, Chodurová 

Rizika internetu a komunikačních technologií 6  Nebuď oběť o.s.-OV 
 L. Látal 

celý pedagogický 
sbor 

Seminář pro odbornou  externí podporu pedagog.-
psychologického poradenství 

4 CNN - FM Halamová 

Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace 8 Kvic Ostrava Mertová 

Školení první pomoci 8 ČSČK-FM Celý pedag.  sbor 

Naši nebo cizí? Židé ve společnost i(rasismus) 8 Kvic FM Jurošová, Polomík, 
Kachtíková 

Multipolis – proškolení  multikult.výchova 8   Ostrava Halamová 

Etická výchova a formování charakteru žáků na ZŠ 8 NIDV - OV Pedagogický sbor 

SPU a CH a jejich náprava 8 Kvic FM Mertová 

Zvyšování pozornosti dětí, relaxační techniky 8 Kvic FM Halamová,Legerská 

Dopravní výchova v prevenci školy 8 NIDV Ostrava Mertová 

Děti ohrožené prostředím 8 Kvic Ostrava Halamová 

 

V letošním školním roce nám opět chyběla nabídka akreditovaných seminářů pro učitelé 1. 

stupně s tematikou prevence, zaměřenou na žáky 1 stupně.  
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6.2.3 činnost kroužků na škole v rámci volno časových aktivit 

 

Zaměření Vedoucí Termín 

Divadelní kroužek p. Halamová středa    14.00 -15.00 

Tvořeníčko p. Mecová středa    14.30 – 16.30 

Florbal  (6.-9.roč.) p. Veselka středa    14.00 – 15.00 

Angličtina I p. Bayerová úterý      12.50 – 13.35 

Angličtina II p. Bayerová čtvrtek   12.50 – 13.35 

Pěvecký sbor p. Carbolová středa    14.00 – 14.45 

Taneční kroužek I p. Carbolová pondělí  13:00 – 14:00 

Taneční kroužek II p. Carbolová čtvrtek   14.00 – 15.00 

Školní odpolední klub p. Mertová denně    13.00 – 14:00 

Pohybové hry p. Gajdačová pondělí  13.50 – 14.45 

Pohybové hry p. Gajdačová pátek     13.30 – 14.30 

Přírodovědný p. Kuriplachová pondělí   14.00 – 14.50 

Míčové hry p. Muroňová úterý      13.45 – 14.45 

Výtvarný p. Pánková R. pondělí   15:20 – 16:50 

Šachový I a II co 14 dní p. Strakoš úterý      12:30 – 13:30           

a 13:30 – 14:30 

Počítačový p. Merta úterý      13:45 – 14:45 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Ve školním roce bylo na vzdělávání zaměstnanců školy vynaloženo celkem 309.896,-Kč, a 

to ze zdrojů zřizovatele, státní dotace, zejména pak projektu ESF – Peníze školám, OP VK 

Podpora profesního rozvoje pedagogických zaměstnanců ZŠ a MŠ Raškovice.  

 
7.1 Vzdělávání přes Kvic Nový Jičín, NIDV Ostrava, PPP Frýdek-Místek 

 

Pedagogové se v rámci oborového vzdělávání zaměřili zejména na semináře věnované rozvoji 

finanční, čtenářské, přírodovědné i matematické gramotnosti. 

Využívali nabídku oborových, ale i průřezových školení přes instituci Kvic. 

Pedagogové se účastnili jazykových kurzů nabízených Kvicem v rámci projektu zaměřeného 

na jazykové vzdělávání s názvem Progress. 

Pedagogové MŠ i ZŠ prošli kurzy v rámci projektu Elementárium, zaměřený na předškolní 

vzdělávání a nižší ročníky I.stupně. 

     

Dvě kolegyně prošly kurzem v nácviku a výuce písma Comenius script. 

Řada učitelů prošla semináři zaměřenými na vývojovou psychologii  a pedagogiku, využila 

nabídky seminářů, jak pracovat s dětmi z problémového prostředí, jak pracovat s žáky 

s poruchami učení atd. Jako sborovna byl realizován kurz První pomoci a školení Děti 

s ADHD vedené MUDr. Matýsem. Pracovnice PPP ve Frýdku-Místku proškolily rodiče i 

pedagogy o školní zralosti. 

 

7.2 Další vzdělávání  

 

V rámci projektu Podpora profesního rozvoje pedagogů ZŠ a MŠ Raškovice 

prostřednictvím vzdělávání se pedagogové všech zařízení účastnili počítačových kurzů i 

kurzů zaměřených na zkvalitnění vzdělávacího procesu a rozvoj osobnosti učitele. 

Proběhl: 

Kurz počítačových dovedností Windows 2010 MSWord II. 

Kurz počítačových dovedností Windows 2010 MSExcel II. 

Kurz počítačových dovedností Windows 2010 MSExcel III. 

Smart board – využití interaktivní tabule ve výuce a příprava dig. učebních materiálů 

Power Point I. a II. 

Adobe Photoshop I. a II. 

Zájemci z řad pedagogů prošli ročním jazykovým kurzem v anglickém jazyce. 

 

Dvoudenní vzdělávací pobyt pro pedagogy se zaměřením na zkvalitnění práce Pedagog a 

stres, Konfliktní a problémové situace ve škole, Metoda projektového vyučování, 

Syndrom vyhoření u pedagogů. 

 
Pedagogové se zúčastnili nabídky vzdělávání pořádanou fm Fraus, výuka s I- Pody a využití 

digitálních technologií ve výuce. Seminářů spojených a nabídkou nových učebnic. 

 

7.3 Celoživotní vzdělávání 

 

Rozšiřující oborové studium Etická výchova  4 semestrální st. 

 

7.4  Školení pro zaměstnance v rámci školy 

 
Pravidelná školení BOZP a PO všech zaměstnanců, v oblasti hygieny a normování ve školní 

kuchyni. 
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8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 
8.1   Kulturní akce pro veřejnost  

 

Vystoupení žáků pro Klub seniorů Raškovic a Sdružení invalidů se stal již tradicí, jedná se o 

vystoupení k Vánocům, Dni žen, na něm se prezentuje školní sbor i jednotliví nadaní žáci. 

Akademie ke Dni matek a Den otevřených dveří byly akce, aby i rodiče viděli na vlastní oči, 

co jejich děti umí a čím se dokáží bavit. 

Akademie se opravdu vydařila. Malí i velcí žáci popřáli maminkám písničkou, hudebním 

sólovým vystoupením, básničkou i tancem pod vedením učitelů. Děti jsou rády v pohybu, 

potřebují se vydovádět, když je pohyb veden smysluplně, je radost z něho mnohonásobně 

větší. Šikovné tanečnice a tanečníci, zpěváci a hudebníci se mohou vydovádět v kroužcích i 

na různých přehlídkách a kulturních akcích, na kterých se jako škola během roku 

prezentujeme. 

 

Den otevřených dveří – 4.června - přiblížil návštěvníkům chod školy zevnitř. Na 

jednotlivých stanovištích se žáci se svými učiteli věnovali škole formou hry. I tak se dá poznat 

učivo. Žáci byli smíšeni z různých věkových kategorií od 4. do 9.třídy a napříč ročníky se 

věnovali odborným i naukovým předmětům, logickým úlohám i praktickým činnostem podle 

zájmu a chuti. Starší byli nápomocni mladším, mladší vnášeli do práce zvídavost. Žáci mohli 

využít své znalosti i schopnosti, aby nikdo nezůstal bez aktivity. Mezi žáky přišli také budoucí 

školáci, děti z mateřských škol z Pražma, Vyšních Lhot i Raškovic. Děti si prošly s deváťáky, 

kteří se jich ujali, školu, třídy, jídelnu, školní družinu. Mohly se zapojit i do 

environmentálních aktivit, jež pro ně připravili žáci 5. ročníku, aby si všichni připomněli 

světový Den životního prostředí. Potěšitelné bylo i to, že do školy přišli i rodiče a prarodiče, 

kterým jsme mohli ukázat, jak a čím škola žije. 

 

Tradiční předvánoční Vánoční strom je spojen se školním jarmarkem, hudbou a předvánoční 

atmosférou. 

Během roku rovněž proběhly koncerty pro rodiče i veřejnost svěřenců hudební školy paní 

Dýrrové a žáků paní učitelky Carbolové, jež vedou výuku na hudební nástroje na půdě školy. 

 

Ve spolupráci s místní knihovnou a paní knihovnicí Marii Zemanovou, zřizovatelem 

zastoupeným panem Romanem Václavíkem, jsme si dali za cíl seznámit žáky školy s historií 

obce, nejdříve především osobou zbojníka Ondráše, jež je znám z pověstí a lidového 

vyprávění. Ale málo kdo dnes tuší, že tato historická postava je velmi úzce spojena i se školou 

samotnou, a to přímo starou budovou školy, kdysi hraběcím zámečkem Pražmů. Právě ten 

navštěvoval Ondráš při svých výpravách za lupem a několikrát se mu zdařilo odnést si 

„poklad“, i když možná jen v podobě pár zlatých a uzené šunky. Během jarních měsíců byl 

žákům zadán vědomostní test o životě Ondráše. Pokud chtěli být žáci úspěšní, museli se začíst 

do pověstí, hledat na internetu i v místní knihovně, zeptat se doma rodičů prarodičů, popř. dát 

ve škole hlavy dohromady, aby uspěli. 

Šikovní výtvarníci mohli Ondráše zachytit při jeho činech nejen v samotné obci, neboť jak 

jsme zjistili, působiště zbojníků bylo velmi rozsáhlé. Žáci mohli ilustrovat některou z pověstí, 

popř. zapojit svou fantazii a nakreslit, jak si Ondráše vůbec představovali.  

Jeden školní den byl také věnován zdatnosti, protože tu musel každý zbojník prokázat velkou 

měrou. A kdo vzal celou soutěž vážně, přišel ve zbojnickém, aby podpořil důležitost situace. 

Věříme, že kromě čtenářských dovedností jsme v žácích touto akcí podpořili také ducha 

poznání a poznávání a že se ještě sami ohlednou za zajímavou historií nejen Raškovic. Jako 

odměna pro všechny žáky za účast je divadelní představení o Ondrákovi, se kterým dojedou 

herci Těšínského divadla a studenti konzervatoře pod vedením pana Krulikovského. 
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8.2 Charitativní akce i pro veřejnost 

 

 V dubnu jsme ve spolupráci s občanským sdružením  ADRA ve Frýdku-Místku 

připravili burzu oblečení pro potřebné spoluobčany. Každý mohl přinést již nepotřebný 

nějaký kus šatstva, který byl ochotný darovat někomu potřebnějšímu 

 

 Touto událostí jsme chtěli navázat na akci Děti pomáhají dětem, udělej radost sobě i 

druhým - potřebným 

„Daruj hračku“ byl název akce, kterou ZŠ a MŠ Raškovice pořádala ve spolupráci opět 

s Občanským sdružením Adra ve Frýdku-Místku. Organizace sbírky hraček se zdárně zhostili 

žáci 9.roč. Žáci, kteří chtěli udělat radost kamarádům, přinesli své hračky, aby je odevzdali ve 

škole. Ačkoli to vypadá, že všechny děti žijí klidný a spokojený život, není tomu tak. 

Jsou děti žijící s matkami v azylových domech, jsou rodiče v tíživé sociální situaci a nemohou 

svým dětem hračku pořídit. Právě těmto dětem jsou hračky určeny. 

Kdo chtěl udělat radost sobě i druhým, nějakou „svou bývalou“ hračku přinesl. 

Celkem se vysbíralo  501 kusů hraček, od autíček, přes panenky, největším dílem byli 

zastoupeni plyšáci, také knížky, skládačky, hlavolamy atd.  Zapojili se žáci celé školy i děti ze 

školy mateřské, pedagogové a také rodiče. Žáci si o smyslu sbírky povídali se svými učiteli, a 

jak přiznaly, také doma s rodiči. 

 

  

8.3  Výstavy výtvarných prací žáků školy 

 

 Pro veřejnost jsme ve spolupráci s Malou galérií Raškovic vytvořili výstavu Poklady 

beskydské přírody, která se v prostorách galerie konala až do konce října 2012. Žáci přispěli 

svými fotografiemi zajímavých míst, chráněných lokalit a organismů, výtvarnými pracemi. 

 V rámci 1.ročníku zahrádkářské výstavy Základní organizace Českého 

zahrádkářského svazu obce Raškovice  dotvořily atmosféru práce žáků školy, která si velmi 

cení vynikající spolupráce se zahrádkáři. Při aktivitách žáků v oblasti environmentálního 

vzdělávání jsou členové místního svazu vždy pomocníky a rádci, ochotni mladé generaci  

přijít poradit a předávat své zkušenosti. 

V rámci připomenutí si 90.výročí založení Měšťanské školy v Raškovicích se mohou 

návštěvníci a zájemci již nyní seznámit s historií školy a výtvarnými pracemi současných žáků 

školy a žáků školní družiny v Památníku Raškovic v místní knihovně v Raškovicích. Výstava 

potrvá až do poloviny října 2013. 

 

 Již tradičně žáci prezentovali svůj um na tematických výstavách „vánoční“ a 

„velikonoční“, které pořádá Svaz zahrádkářů a konají se každoročně v prostorách sálu 

Obecního řadu na Morávce. 

 

8.4 Sportovní akce pro veřejnost   

Raškovická pohorka.  

Poznávání beskydské krajiny, vnímání její přírodní krásy a prožívání zajímavých chvil s rodiči 

a kamarády pomáhá v dětech vytvářet a rozvíjet citlivý vztah k přírodě a ke svému prostředí a 

vede tak k naplnění jednoho z hlavních cílů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

naší školy. Letos jsem opět připravili dvě trasy na Prašivou a Kotař. Děti a žáci  si užívali 
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hezkého letního počasí a pohody v doprovodu rodičů a prarodičů, nebo také paní 

vychovatelek ze školní družiny a třídních učitelek.  

 

8.5 Ekologické aktivity – Náš envirok    

– zpracovala Mgr. Dana Kuriplachová – koordinátor EVVO 

  

 Naše škola se ve školním roce zapojila do dlouhodobých mezinárodních 

environmentálních programů Ekoškola, Litter Less a Les ve škole, jehož koordinátorem je 

Sdružení Tereza Praha a do celostátního programu  Recyklohraní. Hlavním tématem a cílem 

výuky, našich projektů, školních aktivit a akcí pro veřejnost byl udržitelný rozvoj, v němž 

jsme se zaměřili na  témata odpady, energie, ochrana biodiverzity, les, voda a prostředí 

školy. 

 

  Uskutečnili jsme celoškolní tematické  dny : Den bez aut, Den stromů, Světový den 

Ekoškol, Den vody, Zlatá nit, Den Země a Světový den životního prostředí. 
 Ekotým žáků školy se úspěšně přihlásil k výzvě  Zapojte se a k účasti v mezinárodním 

projektu Litter Less a získal finanční prostředky 15000,- a 9000,- Kč, které byly využity 

v rámci ekologizace provozu školy. 

 Na téma ODPADY jsme se celoročně zaměřili v projektu Litter Less, ve kterém jsme 

naplňovali cíle environmentální výchovy naší školy. Žáci se podíleli na řešení odpadové 

problematiky v obci,  předávali znalosti a dovednosti mladším žákům jak zacházet s odpady a 

snižovat jejich množství,  svým jednáním se podíleli na snižování zátěže životního prostředí 

vlivem nesprávného chování člověka.  

 Jednotlivé třídy v průběhu školního roku uklízely areál školy, třídily odpady na osm 

složek: plast, papír, organický odpad, hliník, elektrospotřebiče, baterie, sklo, nebezpečný 

odpad, vyrobily si nádoby na papír, v úvodu školního roku si se svými třídními učiteli 

stanovily zásady zacházení s odpady. Vedení školy vybavilo další dvě místa na chodbách 

barevně odlišenými velkoobjemovými nádobami na  plast, papír a organický odpad. Další 

nádoby na tříděný odpad byly zakoupeny do tříd 2. stupně dle návrhu žáků Ekotýmu a 7.A za 

prostředky získané v kampani Litter Less.  

 

 Celoročně jsme třídili bioodpad a ukládali jej do kompostéru nebo na školní kompost. 

V této kampani jsme zakoupili a  žáci 5.A předali žákům mateřské školy  kompostér, který 

instalovali v areálu školky při příležitosti Dne stromů. Abychom pozitivně ovlivnili chování 

návštěvníků školy a snížili míru znečišťování areálu školy odpadky zakoupili jsme a 

instalovali označené odpadové nádoby pro třídění odpadů na 5 složek na viditelném místě.  

 

 Žáci prvního stupně sbírali baterie do krabiček objednaných Ekotýmem v programu 

Recyklohraní, celé škole se podařilo odevzdat přibližně 65 kg baterií. Úspěšně jsme se také 

zúčastnili výzvy Věnuj mobil. Do zpětného odběru kolektivního systému Asekol  jsme 

předali 435 kg elektrozařízení – z toho bylo 43 kg drobných elektrozařízení, 8 kusů televizí a 

19 kusů monitorů, uspořili jsme tak 5,13 MWh elektrické energie a snížili jsme produkci 

nebezpečného odpadu o 4,83 t.  

 

 V programu Recyklohraní žáci také zpracovávali v průběhu roku zadané úkoly, velice 

zdařile se žákům 9. ročníku podařilo objevit a nahlásit černé skládky v obci, žákům 5. a 6. 

ročníku ztvárnit návrh ekovlajky.  V  oblasti odpadového hospodářství jsme prohloubili 

spolupráci s obcí Raškovice. Se svolením obce pan školník upravil otvory kontejneru na papír 

tak, aby žáci mohli lépe do něj vysypávat odpadové nádoby. Tradiční sběrové dny pro žáky 

rodiče a veřejnost žáci uspořádali dvakrát v tomto školním roce v novém Sběrném dvoře obcí 

Raškovice a Pražmo, k jehož slavnostnímu otevření přispěli úvodním programem a 

představením kampaně Litter  Less, aneb méně znamená více, pryč s odpadky a ukliďme si 

svět.  
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 Obec věnovala žákům 1. stupně  naší škole u příležitosti Dne životního prostředí 

trojdílné koše na tříděný odpad, které zakoupila za prostředky získané v rámci sběrových akcí. 

Pro žáky a občany obec vyhlásila soutěž ve sběru papíru. K rozšíření znalostí žáků o recyklaci 

a skládkování odpadů přispěla exkurze do sběrného dvora v Zeleném centru v Třanovicích na 

podzim 2012 a exkurze na Frýdeckou skládku na jaře 2013, které absolvovali žáci 7. ročníku. 

Doprava žáků byla hrazena z prostředků Litter Less. Pro vzdělávání žáků a veřejnosti ekotým 

zorganizoval přednášku Sdružení Arnika Nevyhazujme odpady. Žáci 5. A přispěli k výuce 

dětí mateřských škol Raškovic, Pražma a Vyšních Lhot svým miniprojektem o odpadovém 

hospodářství  ke Světovému dni životního prostředí v červnu 2013. Na tento tematický den 

byli pozváni také rodiče a veřejnost. Na envikonferenci se mohli dozvědět o celoroční práci 

žáků na environmentálních projektech, zúčastnit se dílniček, kde žáci vyráběli výrobky 

z přírodního a recyklovatelného materiálu, zakoupit si rostliny vypěstované žáky 3. B a 

zúčastnit se burzy ještě použitelných věcí, kterou pořádala 9.A. Žáci se v průběhu školního 

roku zaměřili na čištění prostředí od odpadků, tuto postoje ovlivňující činnost zařadili v rámci 

tematických dnů celkem pět krát:  dvakrát při úklidu lesů kolem vodních toků ke Dni stromů, 

Dni vody, mapování křídlatky, Dne Země a žáci 5. ročníku při úklidu cyklostezky Green Way 

mezi Raškovicemi a Janovicemi. Žáci 3. ročníku čistili lesní studánky, o úklid kolem 

studánky u Kaple sv. Anny se postaral přírodovědný kroužek Ledňáček. 

 

 V tematické oblasti ENERGIE a VODA se žáci věnovali uskutečnění praktických 

kroků ke snížení spotřeby energie neobnovitelných zdrojů a vody. V rámci Dne bez aut téma 

zpracovávali písemně i výtvarně, připravili anketu o využívání dopravních prostředků, natřeli 

staré stojany na kola před školou a upravili jejich okolí, zabývali se spotřebou ropy a biopaliv. 

 Na počátku školního roku třída 5. B opatřila vypínače a vodovodní baterie ve školní 

budově letáčky s výzvou k šetření, v průběhu zimního a jarního období žáci Ekotýmu  

kontrolovali svícení a zatažené žaluzie o přestávkách i ve vyučování. Ekotým se žáky 5. 

ročníku získal ve výzvě Zapojte se pro svůj projekt Svítíme, ale šetříme prostředky na 

zakoupení 108 ks úsporných žárovek, připravil výstavu o historii elektrospotřebičů 

k Světovému dni ekoškol, v rámci tohoto dne proběhly v celé škole výukové aktivity 

zaměřené na šetření zdroji energie.  

 Osmý ročník sestavil zásady šetření, žáci sedmého ročníku vytvářeli návrhy 

ekodomácnosti a vypravili se získat aktuální informace o využívání energie obnovitelných 

zdrojů do Zeleného centra v Třanovicích a bioplynové stanice v Horních Tošanovicích. Ke 

světovému dni životního prostředí se ve škole konala přednáška pro veřejnost, kterou 

připravili pracovníci tohoto centra.  

 Energie vody, zpracování vody na pitnou a poznávání a ochrana vodních zdrojů byla 

náplní školního tematického  Dne vody 2013. Žáci 5. ročníku navštívili přehradu na Morávce, 

osmý ročník uskutečnil exkurzi na úpravnu vody ve Vyšních Lhotách, devátý ročník se 

dozvěděl mnoho informací o vodním hospodářství v obci na besedě s panem místostarostou. 

Žáci sedmého ročníku se na terénní exkurzi seznámili s úpravami potoka Vysutý s odborným 

výkladem lesníka pana Ing. Gabzdila. Pro žáky 1. stupně a MŠ připravili žáci 8.A vodní 

stezku se stanovišti v areálu školy, prezentaci, divadelní scénku, práci s mapou vodních 

zdrojů, výklad o vodní energii, testy a skládačky a vodní pokusy.  

 Významným završením úsilí o ochranu vodních zdrojů v našem okolí bylo zpracování 

projektu žáků Putování za čistou vodou, na kterém se podíleli žáci 6. – 8. ročníku. Tento 

projekt přihlásili do mezinárodního projektu Evropské školy pro čistou vodu a získali v něm 

čestné uznání. Provedli orientační průzkum stavu vybraných vodních toků v okolí, zhodnotili 

jejich význam a možnosti rozšíření jejich ochrany. Spočítali si vodní stopu sebe své 

domácnosti a hledali cesty dalšího šetření vodou.  

 K prohloubení motivace k chování žáků, které není zátěží pro životní prostředí, 

přispěly tematická výuka s využitím výukových materiálů Zlatá nit ( pro 5. – 7. r. ) a 

Udržitelný rozvoj ( pro 8. a 9. r.) Centra ekologických aktivit města Olomouce o. p. -  

Sluňákov.  Žáci se zabývali globálními příčinami, problémy a možnostmi zlepšení situace 

v oblasti energie a využívání zdrojů planety. Dalším zdrojem informací, výukových celků a 
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také motivací pro žáky je využívání Multimediální ročenky, kterou připravila agentura Cenia. 

Žáci ve výuce hledali aktuální údaje o životním prostředí, o jeho znečištění, využili také 

environmentálně zaměřené hry a testy, diskutovali o stavu životního prostředí a jak se na něm 

podílejí v různých oblastech své činnosti.  

 Téma LES je propojeno s výukou ve všech ročnících školy, případně je realizováno 

prostřednictvím celoškolních tematicky zaměřených dnů. Pokračovala spolupráce se 

Sdružením Tereza Praha na ověřování nových metodik programu Les ve škole. Po loňském 

šestém ročníku nyní na pilotování pracovaly třídy druhého ročníku. Jejich poznatky jsou 

důležitým příspěvkem k vytvoření celostátního programu. Podle nových metodik letos 

celoročně pracovaly třídy třetího a šestého ročníku, žáci tříd 3. A, 3. B a 6. B zaslali závěrečné 

zprávy a výsledky své činnosti a společně se žáky 2. A a 2. B získali certifikát Lesní třída. 

 V letošním roce byly nově zařazeny vícedenní terénní pobyty žáků tříd pracujících na 

tomto tématu, třetí třídy odhalovaly Tajemství vody v lese v Malenovicích pod Lysou horou, 

6. B zkoumala les na Zlatníku a tvořila projekt Proč do lesa. Vícedenní pobyt je velmi 

vhodnou formou pro realizaci řady aktivit při práci žáků na tomto mezinárodním programu a 

naplňování průřezového tématu environmentální výchova ve výuce žáků.  

 K Lesu ve škole naše škola připravila dva tematické dny. Výuka o stromech a péče o 

stromy v okolí školy byly náplní Dne stromů v říjnu 2012. Žáci 5. A pro žáky MŠ připravili 

program o stromech, 6. B sadila lípy ve Školním lesíku, který před tím ve spolupráci 

s pracovníky OÚ Raškovice vyčistila od buřiny, žáci 8. A ošetřili stromy zasazené ve Vyšních 

Lhotách ve spolupráci s OÚ obce.  

 Žáci 9. ročníku představili svůj projekt o léčivých bylinách Přirozená lékárna a 

slavnostně otevřeli  stezku s výukovými tabulemi, které jsou umístěny ve školní zahradě.  Pro 

rodiče a veřejnost připravili odpoledne k tomuto dni žáci společné sázení stromků v lese nad 

Pražmem a v informačním centru školy přednášku o léčivých pupenech  - Gemmoterapie. Na 

jaře 2013 se žáci 6. – 8. ročníku zúčastnili výukového programu o stromech v Lesní škole 

v Ostravě v Bělském lese. Doplnili si své poznatky o práci lesníků při výchově lesa, určovali 

stáří stromů, věnovali se pobytovým znamením. Významnou příležitostí tyto znalosti ověřit 

byl program ke Dni Země. Žáci 8. A ve spolupráci s pedagogy 2. stupně a pracovníky Lesní 

správy Frýdek – Místek se sídlem na Morávce připravili Lesohrátky pro žáky 4. – 8. ročníku. 

N stanovištích v lesním terénu žáci sázeli stromky, měřili stromy, stříleli ze vzduchovky, 

testovali své znalosti o ochraně přírody, lesomluvy, poznávali lesní organismy, určovali 

stromy podle dřeva a dřevo také na míru řezali. Na závěr přispěli ochraně přírody čištěním 

lesa.  

 Téma zlepšování PROSTŘEDÍ ŠKOLY rozvíjeli žáci ve spolupráci s vyučujícími a 

vedením školy při výzdobě školy svými výtvarnými a řemeslnými pracemi, starostí o vybavení 

a výzdobu tříd, vybudováním naučné stezky o bylinách, péčí o areál školy, vybavením 

záhonků skleníkem, družina péčí o školní skleník.  

  BIODIVERZITA a její ochrana je téma, které se naše škola snaží realizovat 

především prakticky s viditelnými výsledky. Prolínají se s tématem les a voda a prostředí 

školy. Uskutečnili jsme přednášku pro 6. ročník o obojživelnících a plazech, pro žáky školy a 

okolních škol a mateřských školek program o dravcích.  

 Pro veřejnost jsme ve spolupráci s Malou galérií Raškovic vytvořili výstavu Poklady 

beskydské přírody, která se v prostorách galerie konala až do konce října 2012. Žáci přispěli 

svými fotografiemi zajímavých míst, chráněných lokalit a organismů, výtvarnými pracemi. 

 Dalším přínosem ke zviditelnění tématu byl projekt Okolím Morávky ZŠ a MŠ 

Raškovice ve spolupráci s MSK a Českým svazem ochránců přírody uskutečněný v rámci 

projektu turistické informace do mobilu a projektu On  Line II.  Žáci vyfotografovali zajímavá 

místa v okolí školy a řeky Morávky, a zpracovali texty o těchto místech, které si na internetu 

prostřednictvím mobilu mohou přečíst návštěvníci Beskyd i uživatelé internetu na stránkách 

taggmanager.  Pracovníci ČSOP Onyx pak provedli instalaci štítků se čtvercovými kódy na 

dvanácti místech, která žáci v tomto projektu navštívili a propagují.   
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 Navazujícím způsobem jak informovat veřejnost o ochraně rozmanitosti beskydské 

přírody bylo vydání školního kalendáře na rok 2013, ve kterém se žáci zaměřili také na 

chráněné druhy a místa.  

 O přírodě a ochraně životního prostředí se žáci pátého ročníku vzdělávali ve 

Sluňákově na týdenním pobytu. Vybrali si program Zelený ostrov, který jim přiblížil vznik 

života v prostředí sopky, uvědomili si vztahy mezi organismy a prostředím.  

 Praktickou ochranou naší původní přírody je realizace dlouhodobého školního 

projektu Křídlatka. V květnu proběhlo mapování výskytu této invazní rostliny na březích 

Morávky od pily po jez v Raškovicích a na levém břehu Mohelnice. Ve spolupráci s rodiči 

byly získány také další údaje prostřednictvím ankety které poskytujeme organizátorům 

krajského projektu Záchrana lužních stanovišť řeky Morávky. Mezinárodní dosah v oblasti 

ochrany biodiverzity má také aktivní zapojení se žáků do kampaní EAZA.  

 Naši žáci připravili v říjnu prodej výrobků  a program ke Dni zvířat a v květnu 

v rámci South Asia EAZA Campaign a May Day v zoologických zahradách v Ostravě a 

Praze. Zajímavé výrobky také vytvořily děti v družině a obětavé zájemkyně z řad provozních 

zaměstnankyň školy. Získané prostředky žáci věnovali zoologickým zahradám, které je 

zasílají na potřebné účely. 

 Spolupráce s organizacemi a institucemi zabývajícími se ochranou přírody a 

veřejností:  

žáci spolupracovali s OÚ Raškovice – besedy, sběrné dny, čištění prostředí. S ČZS:  podíleli 

se na přípravě podzimní zahrádkářské výstavy v Raškovicích výtvarnými pracemi a 

fotodokumentací společných aktivit na školních projektech. S ČSOP : tvorba taggů a 

fotografií v krajském projektu. S CHKO Beskydy: žáci přírodovědného kroužku Ledňáček se 

zapojili do soutěže týmů Beskydský patriot, obsadili 4. místo. Se ZOO Ostrava: kampaně na 

ochranu zvířat dvakrát ročně, účast žáků na konferenci o poslání zoologických zahrad, účast 

žáků v soutěži velká cena ZOO, se Zoo Praha: práce na kampani k záchraně ohrožených druhů 

jednou ročně. L ČR: pracovníci pomohli žákům při organizaci Lesohrátek, žáci sázeli stromy, 

pečovali o les, pro lesní zvěř sbírali lesní plody. S Klubem seniorů Raškovic: žáci a 

koordinátorka EVVO pravidelně informovali o projektech žáků, zvali seniory na školní akce, 

předávali materiály projektů připravené pro veřejnost.  Sdružení Arnika, Zelené centrum 

Třanovice – přednášky, besedy. CEA Sluňákov: týdenní pobyt žáků 5. r., ve výuce 5. – 9. r. 

využití výukových programů Zlatá nit, Udržitelný rozvoj. Agentura Cenia  ověřování 

Multimediální ročenky ve výuce.  

 

Další akce pro veřejnost v oblasti EVVO: 

V rámci Dne Země žáci mimo výuku uspořádali KONCERT PRO PLANETU ZEMI 

v kulturním sále Maryčka ve Vyšních Lhotách, kde vystoupili současní i bývalí žáci školy. 

Ke Světovému dni životního prostředí 4. a 5. 6. žáci ekotýmu ve spolupráci s ostatními žáky 

uskutečnili celoškolní ENVIKONFERENCI, kde představili a zhodnotili svoje aktivity, 

projekty a spolupráci na nich v průběhu školního roku 2012/2013. 
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9. Inspekční činnost  

 

 
a) Česká školní inspekce  - hospitační činnost proběhla v měsíci květnu ve školní jídelně  

 

 

b) z další kontrolní činnosti: 

 

 1. kontrola ze VZP - nebyly shledány nedostatky 

 

 2. kontrola z Finančního úřadu ve Frýdku-Místku - nebyly shledány nedostatky 

 

 3. kontrola z OSSZ Frýdku-Místku - nebyly shledány nedostatky. 

 

 4. kontrola zřizovatele OÚ finanční komise - nebyly shledány závažné nedostatky 
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10. Údaje o hospodaření školy 

 
Statistika se zpracovává za kalendářní rok, tedy k 31.12.2013 

Samostatná tabulka v příloze 
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11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

 

11.1 Les ve škole  

 

Program je zapojen do mezinárodního programu LEAF (Learning about Forests), který 

je zastřešen mezinárodní organizací FEE (Foundation for Environmental Education). 

 

Les ve škole – škola v lese, žáci 2. ročníku pilotovali novou metodiku ve spolupráci se 

Sdružením Tereza Praha,  

 

11.2  Program Ekoškola 

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program  v rámci kterého  žáci: 

- zakládají celoškolní pracovní tým  

- poznávají a učí se o environmentálních tématech 

- usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního  

prostředí  školy a jejího okolí 

- vytvářejí vlastní Ekokodex  

- analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech  

- navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit 

Výstupy aktivit zařazených ve výuce jednotlivých předmětů a v tematických dnech vedly ke 

splnění konkrétních cílů EVVO -  realizovat smysluplná setkání s přírodou, zlepšení vztahu 

žáků k lesu a prohloubení vztahu žáků k lesnímu hospodářství, získání a předávání znalostí a 

dovedností k šetrnému způsobu života, předcházení vzniku odpadů a snižování jejich  

množství.V  jeho rámci se podíleli na mezinárodní kampani Litter Less (kampaň za snižování 

množství odpadů – finanční podpora Wrigley, k tomuto tématu byly realizovány tematické 

dny Šetrný spotřebitel - šetrné nakupování, Doprava, Den vody, Světový den životního 

prostředí a dvě sběrové akce pro žáky rodiče a veřejnost pro odběr papíru, hliníku, 

elektrospotřebičů v říjnu a dubnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leaf-international.org/
http://www.fee-international.org/
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12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

  

  

 

 

 

Zapojení pedagogů do vzdělávání v rámci projektu Elementárium, Progress pod hlavičkou 

Kvic Nový Jičín. 

 

 

 

Zapojení do vzdělávání v rámci projektů realizovaných školou samotnou, a to projekty ESF 

– Peníze školám, rozumět učení… a  Podpora profesního rozvoje pedagogických 

zaměstnanců ZŠ a MŠ Raškovice.  

 
 

 

 

Centrum celoživotního vzdělávání PdF Univerzity Hradec Králové - Etická výchova pro 

2. stupeň základních škol (způsobilost k výuce dalšího předmětu) je studiem k rozšíření 

odborné kvalifikace podle § 6 odstavce 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., jehož 

absolvováním lze získat způsobilost vyučovat tento předmět na druhém stupni základní 

školy. Studium je určeno pro učitele 2. stupně ZŠ, kteří již získali odbornou kvalifikaci 

vysokoškolským vzděláním v oblasti pedagogických věd podle § 8 zákona č. 563/2004 Sb. a 

chtějí si ji rozšířit o předmět Etická výchova.  
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13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 
 

V letošním školním roce bylo realizováno 9 projektů financovaných z cizích zdrojů v celkové 

částce   3.509.644 ,-Kč. 
 

 

13.1 Minidopraváček 
Vybudování dětského dopravního hřiště v areálu zahrady MŠ Raškovice bylo myšlenkou 

projektu, který jsme podali v rámci 11.ročníku programu Prazdroj lidem. Mezi mnoha 

projekty jsme byli vybráni i my a získali na realizaci myšlenky 133.000,-Kč. 

 

Dětské dopravní hřiště je určeno k 

dopravní výchově dětí.  

Tématem hřiště je „bezpečné cestování“, 

pohyb z místa na místo a s ním spojené 

zážitky. Narozdíl od klasického 

dopravního hřiště, kde jde především o 

názornou výuku dopravních předpisů, 

zaměřujeme se na zážitky, které cestování 

přináší. Zaměřujeme se na nejmenší děti, kterým chceme tímto hravým způsobem vštípit 

základní vzorce chování v cestovním a městském provozu. Pohyb se bude odehrávat pěšky, na 

koloběžce, s kočárkem nebo tahacím autíčkem. Nenásilně formou hry jsou dětem vštěpovány 

základní pravidla a zvykají si na pravidla silničního provozu již od útlého věku. Během 

dopravní výchovy se děti seznamují se základními pravidly dopravy na komunikacích, 

prakticky a zábavnou formou simulují běžný provoz, mají možnost nácviku reálných situací. 

Hřiště využívají děti předškolní věku, v období školního roku zde může probíhat výuka 

dopravní výchovy pro žáky základní školy, neboť ve všech ročnících je tematicky výuka 

v rámci Besipu zařazena v předmětech prvouka, vlastivěda, v odpoledních hodinách výuka 

školní družiny.  
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13.2 „Svítíme, ale šetříme“ 

 

Byl název projektu žáků 5.třídy. Žáci uspěli v grantové výzvě Sdružení TEREZA a 

EKOLAMP s.r.o. pro školy zapojené v mezinárodním programu Ekoškola  s názvem 

ŽIVOT SVĚTELNÝCH ZDROJŮ. 

  Se soutěžním filmem nazvaným „Svítíme, ale šetříme“ na téma Jak ušetřit zdroje energie 

získali částku 15.000,- Kč na nákup úsporných žárovek. Ty byly vyměněny na všech chodbách 

školy, v kabinetech i třídách. Nyní žáci sledují, jaká úspora nastala, zda výměna žárovek 
klasických za úsporné přinese očekávaný efekt. 

Žáci sami nejen náplň filmu vymysleli, ale také spočítali, kolik je žárovek potřeba, zajeli 
je nakoupit a s panem školníkem průběžně ve škole vyměnili. Byli velmi překvapeni, kolik stojí 
chod školy, co se týče energií, a jak jsou náklady na provoz vysoké. Kolik vody proteče kohoutky 
a kolik plynu je třeba k tomu, aby bylo ve škole teplo. Je úžasné sledovat, že i tato oblast žáky 

zajímá a jsou ochotni pro školu udělat více, než jen do ní „chodit“. 
 
 

13.3  V projektu Zapojte se v rámci účasti v mezinárodním projektu Litter Less na základě 

návrhu žáků byly získány finanční prostředky v částce 9000,- Kč. Za prostředky získané 

v kampani Litter Less byly zakoupeny nádoby na třídění odpadu do všech tříd II.stupně školy 

dle návrhu Ekotýmu a 7.A. 

Vedení školy vybavilo další dvě místa na chodbách barevně odlišenými velkoobjemovými 

nádobami na  plast, papír a organický odpad.  

 

 

 

13.4 Přirozená lékárna 
  

Smyslem projektu bylo seznámit žáky s přírodními léčivy, které najdou ve svém okolí 

a mnohdy je považují za plevel. Předkové dávali přírodě odjakživa přednost, dnes nám 

zůstává kouzlo přírody utajeno. 

V době, kdy chemie převažuje nad přirozenými prostředky, působí na lidský organismus 

mnohdy spíše opačně, než je třeba. Na běžné banality se používají léky, přitom stačí málo a 

bylinkový čaj udělá tutéž službu. 

Chceme nejen děti, ale i dospělé návštěvníky školy přimět k zamyšlení nad možností čerpat 

bohatství z přírody, které je lehce dostupné, naučit děti i dospělé bezplatně využívat dary 

přírody, za předpokladu, že budou přírodu chránit a udržovat ve stavu, kdy jim zdraví 

z přírody bude schopna příroda sama poskytnout. 

A tak vznikla naučná stezka umístěna na zahradě školy. 

  Projekt byl vyhotoven za finanční podpory Arcelor Mittal Frýdek-Místek a.s. 

v rámci Minigrantů 2012. 
Největší podíl na vyhotovení naučné stezky měli žáci 9.A třídy. Práce žáků spočívala 

v přípravě informací o léčivkách, každý měl za úkol zjistit co nejvíce informací o léčebných 

účincích některé z léčivých bylin, najít recept na zhotovení odvaru či čaje. Pro mnohé bylo 

překvapením, že i obyčejný plevel na zahrádce lze využít pro pomoc člověku. 

O každé bylině vznikla samostatná prezentace, kterou mohli zhlédnout i ostatní žáci školy. 

Poté byly připravovány výtvarně zpracované obrazové materiály a po zafoliování byly 

umístěny na informační tabule, které rovněž vlastním přičiněním zhotovili žáci. 

  Po výkopových pracích byly info cedule umístěny v prostoru areálu školní zahrady, 

aby je mohli kdykoli ve výuce i mimo ni využít žáci školy i hosté. 

  Naučná stezka byla oficiálně slavnostně otevřena v pondělí 22. října 2012 za 

přítomnosti hostů z Arceloru Mittal Frýdek-Místek a.s., pana starosty Raškovic Jiřího 

Blahuty, paní starostky Novákové z Vyšních Lhot a paní starostky Gryžboňové Mališové   

z Nižních Lhot, paní ředitelky MŠ Pražmo Aleny Králové, hostů pana Ladislava Sysaly za 
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ČSZ, paní Marie Zemanové, vedoucí místní knihovny,  a dalších, jejichž přítomnost a 

pochvalná slova byla pro žáky milou odměnou za odvedenou práci. 

  Po prohlédnutí naučné stezky a splnění úkolů v podobě kvízu o léčivkách, byla hostům 

předvedena také prezentace v odborné učebně. Program zpestřil zpěv a recitace žáků školy. 

Celá akce byla v režii deváťáků a nutno podotknout, že se akce zhostili se ctí. 

 

13.5  Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost ( OP VK), pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro 

vzdělávání na základních školách byl naší škole schválen projekt s názvem „Rozumět 

učení, učit se rozumem rozumět světu“. Realizace projektu v délce trvání 30 měsíců je 

stanovena v období od 1.8.2011 do 31.1.2014. 

 Celková přidělená dotace a výdaje projektu činí 1 601 367,00 Kč. 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu 

počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo 

metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a 

následným používáním nových inovovaných metodických pomůcek a učebních materiálů ve 

výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat 

individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin přírodovědných předmětů,  podporou při 

vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných a tvorbou nových výukových materiálů  

v dalších předmětech. 

 

13.6  V minulém roce se nám podařilo získat grant v rámci globálního grantu Další 

vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR 

a Evropského sociálního fondu.  

Náš projekt s názvem „Podpora profesního rozvoje pedagogů ZŠ a MŠ Raškovice 

prostřednictvím vzdělávání“ a registračním číslem CZ.1.07/1.3.44/01.0023 byl zahájen 1. 

3. 2012 a ukončen k 30. 6. 2013. Schválený rozpočet projektu činil 1.661.277,16 Kč.  

Cílem projektu bylo prostřednictvím profesního rozvoje pedagogických pracovníků, 

vychovatelů a vedoucích pracovníků školy pozitivně ovlivnit změnu klimatu naší školy, 

rozšířit možnosti využívání moderních vyučovacích metod a ICT ve výuce a zvýšit dovednosti 

cílové skupiny komunikovat v cizím jazyce.  

Pro cílovou skupinu bylo určeno 16 vzdělávacích aktivit akreditovaných MŠMT pro DVPP, 

které reagovaly na zjištěné vzdělávací potřeby - byly realizovány kurzy zaměřené na 

projektové vyučování, zvládání stresu, konfliktních a obtížných situací, prevenci burnout 

efectu, asertivní jednání, komunikaci se žáky, práci s programy MS Office a Adobe Photoshop 

a jazykové kurzy.  

Na dodavatele vzdělávacích aktivit bylo na začátku realizace projektu vyhlášeno výběrové 

řízení. Jeho výhercem se stala společnost MEROSYSTEM s.r.o.. Při realizaci jednotlivých 

kurzů byl kladen důraz na současnost metod výuky (best practices, hry rolí, řešení 

modelových situací apod.) a okamžitou aplikovatelnost nově nabytých znalostí a dovedností v 

pedagogické praxi.  

Komplexním profesním rozvojem pedagogických pracovníků došlo ke zkvalitnění, 

zatraktivnění a zefektivnění výuky a také pozitivnímu rozvoji klimatu na naší škole. Projekt 

přispěl značnou měrou také k naplňování našeho plánu modernizace výuky a školního a 

pracovního prostředí školy. Ten zahrnuje kromě implementování kurikulární reformy také 
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účast školy na projektech určených pro základní školy, vzdělávání zaměstnanců školy a 

zapojování žáků do soutěží a jiných akcí. 

 

 
 

 

13.7 Buď v pohodě! 

NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE v rámci 

Dotačního programu na  Podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a 

mládeže, Projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů 

chování. Na celoroční projekt Buď v pohodě! jsme získali dotaci v částce 80.000,-Kč. 

Páteří  prvního projektového bloku – Buď v pohodě!  byly aktivity směřující k posílení 

pozitivních interních vazeb, podporujících respekt, asertivní komunikaci a kooperaci, k 

dodržování přijatých pravidel soužití. Děti se setkaly s modely běžných problémových, 

krizových situací, naučily se vést spory, asertivně a konstruktivně řešit nastalé situace. 

Součástí bloku bylo i vzdělávání učitelů v oblasti práce s třídním kolektivem, vedení 

třídnických hodin, s dynamikou skupiny, s problémovými žáky, s rodinou rizikových žáků… 

 Aktivity probíhaly ve spolupráci s PPP- FM, CNN – FM a školním metodikem prevence. 

Během měsíce proběhlo dotazníkové šetření Klima třídy a Já a moje třída od 4. po 9. ročník, 

zaměřeno na negativní jevy a chování vyskytující se ve třídě, na příčiny existence takového 

chování. Výsledky dotazníků byly konzultovány s TU, MP, VP, ŘŠ a vedly k hlubšímu 

pochopení dynamiky třídy. K ozdravení klimatu rizikových tříd byl využit 3 denní pobyt žáků 

šestých ročníků na chatě  Višňovka ve Vyšních Lhotách. 

Druhý blok projektu Virtuální břídilové a jiná zvěřena. Cílem bloku bylo prohloubit 

znalosti žáků o nebezpečném chování a jednání ve virtuálním světě, uvědomit si intimitu 

osobních a citlivých údajů, jejich zneužitelnost, upozornit na nebezpečí zneužití osobních 

fotografií, videí, naučit žáky kriticky posoudit riziko spojené s internetovou komunikací, 

naučit je nebát se vyhledat pomoc rodičů, učitelů či specializovaných institucí v případě 

kyberšikany. Formou různých příběhů, pohádek, problémových úkolů byly žákům přiblíženy 
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různé formy kyberšikany, kybergroomingu, sextingu a dalších nebezpečných praktik ve 

virtuálním světě. Pomocí několika minidotazníčků si žáci mohli ověřit, jak oni sami vystupují 

a prezentují se na internetu, jestli postupují bezpečně, chrání svou identitu a intimitu nebo 

naopak se chovají nevhodně až nebezpečně.  V tento den souběžně probíhalo několik aktivit. 

Žáci 3. až  5. ročníků absolvovali celodenní projekt, kde v heterogenních skupinkách pod 

vedením učitelů a lektorů s o.s. Nebuď oběť(Ostrava) pracovali na těchto tématech: ochrana 

osobních údajů, kyberšikana, kybergrooming a zneužití fotografií a videí. Žáci 6. až 8. ročníků 

se účastnili 3 hodinové výukové lekce s následnou besedou, kterou pro ně připravilo opět o. s. 

Nebuď oběť. Tato lekce byla vedena s důrazem na uvědomění si závažnosti negativního 

chování ve virtuálním světě, dovednosti rozpoznat nebezpečné praktiky a schopnosti 

adekvátně řešit krizovou situaci. Žáci shlédli videa přibližující následky nekalých praktik 

kyberagresorů, kybergroomerů, kyberstalkerů. Byly jim nabídnuty různé způsoby ochrany a 

pomoci, kontakty na odborné instituce zabývající se pomoci obětem internetové agrese.   

Součástí projektových aktivit byla i odborná přednáška pro pedagogy a rodiče na téma 

Rizika internetu a komunikačních technologií, vedená o. s. Nebuď oběť. Kromě informací 

byly rodičům doporučeny způsoby ochrany a kontroly aktivit jejich dětí na internetu.  

 

Třetí blok projektu – Pomoz mi! -  pro žáky 3. až 8. třídy byl zaměřen na rozpoznání a 

zvládání nebezpečných a krizových situací včetně šikany. Cílem tohoto interaktivního bloku 

bylo naučit děti být vnímavé k projevům násilí, chápat ho jako nemoc, virus, který ubližuje 

lidským vztahům, odmítat ho již v zárodku, nepodporovat jeho šíření… 

Mladší žáci v heterogenních skupinkách pod vedením starších spolužáků a zkušených učitelů 

debatovali o přátelství, o tom co ho zraňuje, předváděli co je pro ně šikana, jak jim může 

někdo ublížit, snažili se přijít na to, kdo jim může v takových krizových situacích pomoct. 

Prostřednictvím internetového programu " Záchranný kruh", odhalovali projevy šikany, 

nebezpečného chování, učili se důležitá telefonní čísla, jak zavolat pomoc, co by měli vědět o 

sobě a své rodině, jak jednat s cizím dospělým člověkem, jak se chránit a nenechat si ublížit… 

Tyto aktivity probíhaly celý den pod dohledem erudovaných odborníků z o.s.Adra a Člověk v 

tísní o.p.s. Starší žáci debatovali o osudech filmových hrdinů (po shlédnutí preven.filmu- 

Mezi stěnami), o zhoubném působení šikany na život oběti, agresora a přihlížejících. V závěru 

projektových aktivit žáci vyplňovali evaluační dotazníčky, které sloužili k orientačnímu 

zhodnocení aktivit, k posouzení smysluplnosti, zajímavosti a atraktivnosti aktivit, k posouzení 

zapamatovaných vědomostí a dovedností žáků získaných během tohoto bloku.  V odpoledních 

hodinách proběhlo proškolení učitelů metodikem prevence v oblasti šikany, včetně 

komentovaného promítání preventivních filmů s následnou diskuzí.  

 

Čtvrtý blok projektu- Zvládnu to sám! pro žáky 3. a 4. ročníků.  Pečlivě připravené aktivity 

lektorů a pedagogů provedly děti krizovými a nebezpečnými situacemi (fyzické napadení, 

trestní čin, obtěžování cizím člověkem, domácí násilí,…) a nabídly jim postupy řešení 

v těchto situacích. Pod dohledem erudovaných odborníků příslušníků Policie ČR, 

profesionálního hasiče, instruktora juda, skautů, si žáci sami v modelových situacích 

vyzkoušeli správnost svého úsudku a jednání v různých krizových situacích, které je mohou v 

běžném životě potkat. Na jednotlivých stanovištích si v modelových situacích předváděli, jak 

reagovat v situaci, kdy je na ulici osloví cizí člověk, kdy je ohrožuje, jak se účinně bránit, jak 

být v bezpečí doma a sám, jak přivolat pomoc v případě potřeby. Naučili se hromadu 

užitečných věcí - základní prvky sebeobrany, jak zavolat o pomoc na Policii, hasiče, kde 

hledat pomoc při agresi blízkých i cizích lidí. Součástí bloku bylo proškolení pedagogů 

v problematice domácího násilí. 
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Poslední blok projektu – Nikotikolik  byl zaměřen na prevenci závislostí  na prvních drogách 

– tabáku a alkoholu. Byl koncipován tak, aby se co nejvíce využilo vlivu starších spolužáků –  

žáků 9. třídy, kteří po konzultaci s metodičkou prevence jednotlivé aktivity naplánovali a 

následně realizovali. V konkrétních praktických  činnostech se žáci  

3. a 5.ročníků seznámili s  následky zneužívání návykových látek, pomocí demonstrací a 

předvádění modelu se dověděli jak alkohol a tabák poškozuje lidské zdraví, jak ničí vztahy v 

rodinách. Naučili se poskytovat první pomoc při otravě alkoholem, uvést člověka do 

stabilizované polohy, zhlédli několik výukových videí, při demonstraci viděli, co vše se 

schovává v kouři jedné cigarety a jak dehet a jiné škodlivé látky ničí tělní orgány. V 

modelových dramatických situacích si zkoušeli různé techniky odmítání návykových látek, 

učili se bezpečným formám sebeprosazení, posilovali vlastní sebevědomí, učili se respektovat 

jinakost a odlišnost. Ve spolupráci s OÚ Raškovice a Policií ČR se podařilo domluvit na 

častějších kontrolách přítomnosti nezletilých dětí v místních lokálech a pohostinstvích, na 

dodržování zákazu prodeje alkoholu a tabáku dětem mladším 18 let. Proběhli také třídní 

schůzky, na kterých děti prezentovali rodičům získané znalosti o nebezpečí návykových látek. 

Z důvodu vyvstalých problémů v kolektivu žáků 3.ročníku, kdy jsme museli řešit nastalou 

situaci mezi žáky nově příchozími a stávajícími a došlo ke zhoršení vztahů mezi žáky i 

výrazným změnám v chování, žáci 3.ročníku vyjeli na prožitkový týdenní adaptační pobyt na 

hotelu Kam na Malenovicích. 

 

Závěrečným shrnutím bloků byla školní akademie, kde žáci předvedli i scénky s tématikou 

probíraných bloků – ukázali rodičům, co se naučili, jak nabyté zkušenosti zúročili. 

 

 

13.8 Technika nás baví 
 

 Již druhým rokem jsme jako škola zapojeni do projektu Moravskoslezského kraje v 

rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, oblast podpory 1.1 

Zvyšování kvality ve vzdělávání,ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj na 

podporu technického vzdělávání v regionu, letos pod názvem „Technika nás baví“. 50 

žáků školy se zúčastnilo pracovního workshopu na hotelu Kamýk v Jeseníkách, kde pod 

odborným vedením mistrů a odborných učitelů z technických středních škol získávalo 
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povědomí o možnostech nejen studia na školách zaměřených na elektrotechniku a 

stavebnictví, ale také prakticky zkoušelo, s jakými materiály a technikou se dnes pracuje a 

jaké je uplatnění na trhu práce zejména v našem regionu. Třídenní pobyt byl zpestřen i 

sportem a soutěžemi. 

Na workshop navazovaly exkurze a přímo na škole technické elektrodny, při nichž si mohli 

vybraní žáci vyzkoušet již nabyté a také načerpat nové zkušenosti v práci s elektrosoučástkami 

a obvody. Výrobek si mohli sami vyprojektovat a jeho nákres zhotovit v dnes používaných 

počítačových programech, pak pod dohledem učitelů ze Střední školy elektrotechnické 

v Ostravě vyrobit. 

Smyslem celého projektu je vzbudit u žáků vyšší zájem o dnes opomíjené technické studijní 

obory, ze kterých hlavně v našem průmyslově orientovaném regionu mohou najít budoucí 

uplatnění na trhu práce.  

 

 

13.9 I v tomto školním roce probíhal projekt nazvaný Ovoce do škol, který je realizován na 

základě vládního rozhodnutí a nařízení Evropské unie a který dne 21. prosince 2009 schválila 

Vláda nařízením vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování 

podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích 

zařízeních. 

Tento projekt si klade za cíl snížit dětskou obezitu. Chce toho dosáhnout tak, že do škol pro 

děti z prvních až pátých tříd bude opět zdarma distribuováno sezónní ovoce a zelenina. Cílem 

je naučit děti jíst zdravé ovoce,zeleninu a změnit nebo ovlivnit jejich nezdravé návyky.   

Projekt ovoce a zelenina do škol předpokládá financování ze zdrojů 

Evropské unie.  

Na základě výborných zkušeností s loňským dodavatelem Ovocentrum  

V + V, Valašské Meziříčí, zůstáváme i letos při spolupráci. 

Dodávky ovoce a zeleniny v projektu "Ovoce do škol" jsou dětem 

dávány nad rámec pravidelného školního stravování, tzn. že dodávka ovoce a zeleniny v 

projektu „Ovoce do škol" nahrazuje naplňování výživových norem stanovených vyhláškou 

č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 

 


