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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/ 

DATOVÁ SCHRÁNKA: n66j7cn 

 

 

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 75 

Základní škola 468 

Školní družina 120 

Školní jídelna ZŠ + MŠ 420 

 

 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 

Počet žáků na 

pedagoga 

Mateřská škola 3 75 25           12,5 

1. stupeň ZŠ 10 214 21,4 x 

2. stupeň ZŠ 8 154 19,25 x 

Školní družina 3 90 30 30 

Školní jídelna MŠ x 75 x x 

Školní jídelna ZŠ x            320 x x 

 

Komentář: 3 žáci jsou trvale v zahraničí 

 

 

 

http://zs.raskovice.cz/
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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 přírodopisu s IC 

tabulí, 10 kmenových učeben s interaktivní tabulí, 1 jaz. 

učebna, 1 přírodovědná učebna s vybavením Pasco a 

stálými PC stoly, 1 dřevo/kovo dílna, letní učebna, 

skleník vhodný i k výuce jiných předmětů 

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

odpočinkový areál pro ŠD, školní sad, zahrada, 

víceúčelová sportovní hala 

Sportovní zařízení tělocvična 9 x17 m, 

víceúčelová sportovní hala 

Dílny a pozemky Dílna pro práci se dřevem i kovem, keramická dílna, 

cvičná kuchyňka, pozemky, skleník pevný přibudován ke 

škole  

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, DVD 

přehrávači, dvěma klavíry, 16 učeben kmenových a 

odborných s interaktivními tabulemi, každá učebna je 

napojena na internet 

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 nové učebnice do výuky 

českého jazyka, řada CD-roomu a interaktivních map do 

výuky zeměpisu, měřící systém PASCO do výuky 

přírodovědných předmětů 

Vybavení kabinetů, laboratoří a 

učeben pomůckami 

Všechny kabinety pro pedagogy jsou vybaveny zcela 

novým funkčním nábytkem včetně pracovních stolů, 

skříní, knihoven, regálů na uložení knih. Výškově 

stavitelným nábytkem jsou vybaveny všechny třídy. 

Pomůcky jsou stále průběžně doplňovány, z důvodu 

navyšování počtu žáků i zaměstnanců byl dokoupen 

nábytek do kabinetů i tříd, bylo obnoveno vybavení 

školní jídelny k zvýšení kapacity počtu odstravovaných 

strávníků. 

Vybavení školy audiovizuální a 

výpočetní technikou 

PC – 30 ks nových žákovských v odborné učebně, 4 

žákovské PC s měřícím systémem pro výuku, nootebooky 

je vybaven každý kabinet pro přípravu pedagogů, 

radiomagnetofony – 21, videokamera – 2, interaktivní 

tabule – 16 ks, fotoaparát – 3 ks 

dataprojektor – 20 ks, k dispozici jsou laminátory, síťové 

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

 

 

V letošním roce došlo: 

ZŠ 
- škola je průběžně dovybavována novým nábytkem, zejména nová místa pro pedagogy 

a dokoupení nábytku pro žáky, celkově v částce 60.000,-Kč, 

- školní hřiště k využívání školní družinou a žáky v dopoledních aktivitách prošlo 

terénními úpravami a bylo odvodněno drenáží v celkové částce 72.000,-, 

- byla zakoupena nová průlezka na hřiště školní družiny z daru Obce Pražmo a hřiště 

dovybaveno dalšími herními prvky v částce 80.000,-Kč, 

- koupeny nové učebnice a učební pomůcky pro zpestření a názornost výuky v částce 

48.648,-Kč, 

- školní knihovna bylo dovybavena knihami a společnou četbou pro žáky v hodnotě 

35.000,-Kč, 

- proběhla poslední etapa rekonstrukce elektro instalace na staré budově školy v částce 

300.000,-Kč, 

- došlo k rekonstrukci podlah ve třídách i kabinetech na staré budově 

- na staré budově a u stávajících šaten do tělocvičny došlo k rekonstrukci sociálního 

zařízení, WC a sprch, včetně odpadů, keramiky, obkladů a podlah v částce 80.000,-Kč, 

- byla zakoupena PC technika (nootebooky) v hodnotě cca 155.000,-Kč a nová síťová 

tiskárna s kopírkou za 25.000,-Kč, 

- školní kuchyně byla vybavena novým varným kotlem v hodnotě 170.000,-Kč, 

- školní jídelna byla vybavena novými jídelními stoly v částce 75.000,-Kč, 

- areál školy byl z části nově oplocen, 

- byly vymalovány potřebné prostory školy včetně školní kuchyně 

MŠ 

- proběhla částečná obnova herních prvků na zahradě školy, vzniklo nové pískoviště a 

byla zakoupena nová houpačka v hodnotě 50.000,-Kč, 

- bylo zrekonstruováno telefonní připojení v budově, 

- z daru Hyundai jsme získali pro děti polytechnickou stavebnici v hodnotě 15.000,-Křč 

 

 

Komentář:  

Výhledově musí dojít k opravě elektroinstalace ve třídách a schodišti mateřské školy. 
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1.6 Údaje o školské radě 

 

Datum zřízení 1. 1. 2006 

volby na nové období proběhly 8.9.2015 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt Předsedkyně paní  Mgr.Sylva Mertová, 

sylvamertova@seznam.cz 

 

 

 

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole 

 

Registrace Sdružení rodičů 

Zaměření Organizování akcí pro děti 

Kontakt Paní Jaroslava Danková, Raškovice 
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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 58 

Počet učitelů ZŠ 24 

Počet vychovatelů ŠD 3 

Počet učitelek MŠ 6 

Počet asistentů pedagoga v ZŠ 5 

Počet školních asistentů v ZŠ 1 

Počet školních asistentů v MŠ 1 

Počet školních psychologů 1 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 

Počet správních zaměstnanců MŠ 2 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 8 

 

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                90 

Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 

 

Komentář: 

Všichni pedagogové jsou odborně kvalifikováni pro výkon pedagogické praxe. 

 

 

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 25 pedagogů, 11 učitelů na I. stupni a 

14 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 působilo 5 asistentů 

pedagoga. 

Na obou stupních ZŠ je aprobovanost vyučovaných předmětů 98 %, všichni 

pedagogové dosáhli magisterského studia pedagogického či filozofického směru. 

Pedagogové MŠ jsou ve složení šesti 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 19, rovněž splňují kvalifikační 

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

kuchařek, v mateřské škole jsou dvě kuchařky a jedna vedoucí školní jídelny pro oba úseky. 

 Úklid školy zabezpečují čtyři 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. 
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Provoz mateřské školy zajišťuje školnice současně vykonávající práci uklízečky, na částečný 

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

účetní a spisovou službu a pokladnu sekretářka školy. 

 

 

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 

2 8 1 10 1 10 0       5 0 1 4 34 

 

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 16/17 

2 50 5 1 

 

Komentář:  

 

 

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

 

Letos vychází 36 žáků, přihlášky ke studiu podalo 40 žáků. Úspěšně bylo přijato 40 žáků, viz 

přehled st. oborů. 
 

 Počet žáků dívek chlapců 
z 9.ročníků 36 21 15 
neprospěli v 9.ročníku 0 0 0 
přecházejících z 8ročníku 0 0 0 
přecházejících z 7.ročníku 
přecházejících z 5.ročníku 

3 
1 

0 
0 

3 
1 

CELKEM 40 21 19 

 
 

Typ studia Počet 
žáků 

4 leté maturitní studium 32 

4 leté učební obory s maturitou 0 

3 leté učební obory 4 

6 leté gymnázium 3 

8 leté gymnázium 1 

Celkem 40 

 
 
Počet 
žáků Název SŠ   

1 
AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a 
Základní umělecká škola, s.r.o., Ostrava - Hrabůvka 

interiérový design 

2 Gymnázium a SOŠ Cihelní, Frýdek-Místek všeobecné gymnázium 

1 Gymnázium a SOŠ Cihelní, Frýdek-Místek všeobecné gymnázium 

1 
Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky Ostrava, příspěvková organizace všeobecné gymnázium 

3 
Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace všeobecné gymnázium 

1 
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, 
příspěvková organizace všeobecné gymnázium 

1 
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava všeobecné gymnázium 

1 SŠ uměleckých řemesel, Ostrava Zábřeh Multimédia, animace a design 

2 Střední odborná škola Frýdek-Místek, příspěvková organizace Opravář zemědělských strojů 

1 Střední odborná škola Frýdek-Místek, příspěvková organizace Provoz a ekonomika dopravy 

1 
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a 
Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace  

Aplikovaná chemie 
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5 
Střední průmyslová škola,Obchodní akademie a Jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky,Frýdek-
Místek,příspěvková organizace 

Obchodní akademie 

1 
Střední průmyslová škola,Obchodní akademie a Jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky,Frýdek-
Místek,příspěvková organizace 

Technické lyceum 

5 
Střední průmyslová škola,Obchodní akademie a Jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky,Frýdek-
Místek,příspěvková organizace 

 strojírenství 

1 
Střední průmyslová škola,Obchodní akademie a Jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky,Frýdek-
Místek,příspěvková organizace 

informační technologie 

1 
Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-
Místek,příspěvková organizace      

elektrotechnika 

2 Střední škola informačních technologií, s.r.o, Frýdek-Místek Počítačové systémy 

1 Střední škola informačních technologií, s.r.o, Frýdek-Místek počítačová grafika 

2 Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek Kadeřnice 

3 
Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o.,Československé 
armády 481, Frýdek-Místek 

Interiérový a grafický design 

2 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 
Ostrava 

Nutriční asistent 

1 
Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace, 
Frýdek.Místek 

Sociální činnost 

1 Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace všeobecné gymnázium 

40 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 23 23 0 1 

I.B 21 21 0 0 

II.A 16 16 0 0 

II.B 17 17 0 0 

III.A 22 22 0 0 

III.B 21 21 0 0 

IV.A 24 24 0 0 

IV.B 24 24 0 0 

V.A 23 22 1 0 

V.B 23 23 0 0 

Celkem   214 (+2)       213 1 1 

 

 

2. stupeň 
 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

(uvolněn) 

VI.A 20 20 0 0 

VI.B 21 21 0 0 

VII.A 21 21 0 1 

VII.B 21 20 1 0 

VIII.A 18 18 0 0 

VIII.B 17 16 0 2 

IX.A 15 15 0 1 

IX.B 21 21 0 2 

Celkem 154 (+1) 152 1 6 (TV, M) 

 

 
 

Celkový přehled 

 

 Počet žáků Prospělo s 

vyznamenán

ím 

Neprospělo Nehodnoceno 

(uvolněn) 

1. stupeň      214 (+2) 195 1 2 

2. stupeň      154 (+1)  87 1 7 

Celkem      368 (+3) 282 2 9 
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5.2 výchovná opatření  

 

 

 Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ 

1. stupeň 214 191 3 

2. stupeň 154 77 16 

Celkem 368 208 19 

 

 

 Počet 

žáků 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

II. st. 

z chování 

III. st. z 

chování 

1. stupeň 214 18 7 0 0 0 

2. stupeň 154 23     10 2 0 0 

Celkem 368 41 17 2 0 0 

 

 

5.4 Údaje o zameškaných hodinách 

 

 

Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň        7872 36,79 0 0,00 

2. stupeň 9326 60,59 0 0,00 

Celkem 17198 46,73 0 0,00 

 

 

5.5 Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení :  Počet žáků 

Sluchové postižení  0 

Zrakové postižení  0 

S vadami řeči  2 

Tělesné postižení  0 

S kombinací postižení  1 

S vývojovými poruchami učení  43 

S vývojovými poruchami chování  6 

Sociální znevýhodnění  4 

Celkem:  56 

 

 

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 a další. 

 

Mezinárodní ocenění: 
 

1. Mezinárodní festival vánoční a adventní hudby s Cenou Petra Ebena  Praha 

                                                         stříbrné pásmo 

 

2. Moskva Mezinárodní festival dětské a mládežnické tvorby “Otevřená Evropa” – 

“Otevřená planeta” 

                               Duet Kristýna  Maťaťová, Karolína Popelková        

  Diplomant 1. Stupně 

      

                       

Celostátní soutěže: 
 

 
1. Vánoční festival sborů ve Frýdku- Místku                     sbor 

                                                                                                 Zlaté pásmo 

 

2. finále matematické soutěže Pangea v Praze Marek Maslowski – 5. místo 

 

 

 

 

Krajské soutěže: 

 
1. Krajská soutěž dětských sborů - DK Orlová    sbor -   Stříbrné pásmo 

 

2. Ars Poetica, Puškinův památník 50. ročník soutěže v ruském jazyce Bohumín -  

                     Kategorie hudební projev            2. místo duet Maťaťová, Popelková 

 

3. Ostrava Poruba . pěvecký meeting                             
                                                                      Kristýna Maťaťová  3. místo  

 

4. Vybíjená – 1. stupeň -   5. místo  

 

5. Street hokej – 1. stupeň –  8. místo  
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Okresní kola a soutěže: 
 

1. Matematický klokan   kategorie Benjamin  
 

  Marek Maslowski   1.místo 

Anita Muroňová   3.místo  

 

 

2. Matematická olympiáda  
 

Z 7      Maslowski Marek 1. místo 

Muroňová Anita 6. místo 

 

3. Pythagoriáda 

 

Uhrová Soňa   6. místo 

   

4. FO Archimediáda  

 

Sonnek Martin 5. místo 

Muroňová Anita 9. místo 

 

5. Sedlišťský slavík - soutěž ve zpěvu pop. písní 

                 

           Martina Vlčková 1. místo      

           Jan Luzar   2. místo 

Karolína Popelková – 1. místo a také cena absolutního vítěze Slavíka 

 

 

6. Loutnička    -   soutěž ve zpěvu lidových písní  

 

                    Jan Luzar  2. místo,  

                   Šimon Ochman 2. místo  

 

Sportovní soutěže: 

 

7. Florbal Orion cup – první stupeň – 3. místo v okresním kole ve Frýdku-Místku 
 

8. Street hokej – 1. stupeň – 1. místo v okresním rozstřelu 

 

9. Přehazovaná dívky – 6. ročník – 2. místo okresní kolo 

 

10. Volejbal dívky 2.stupeň - 5.místo 

 

11. Atletické mítinky - ASŠK – okresní kolo – 1. stupeň – 4. místo v pořadí škol 

 

12. Mc Donald´s cup - 3.místo v okresním kole 
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6. Úspěchy školy: 
 

 

6.1   Etická škola 

Stále držíme titul Etická škola - ocenění stříbrného 

stupně. 

Ocenění jsme převzali 24.září 2015 z rukou náměstka 

ČŠI pan Andryse, náměstka ministryně školství, za 

přítomnosti významných osobností, např. pana 

profesora Jana Sokola, paní Elišky Coulidge Haškové 

Co to vlastně znamená? Znamená to, že můžeme používat 

logo, máme vylepenou samolepku? To také, ale především je to výsledek několikaletého 

výchovně-vzdělávacího procesu. 

Etickou výchovu jsme jako volitelný předmět zařadili do sedmého až devátého ročníku. 

Ale etická výchova není jen o předmětu, je to každodenní školní realita, komunikace s dětmi, 

s dospělými, je to způsob řešení výchovných problémů, je to o celkovém klimatu školy.  

 

Kritéria pro získání ocenění: 

1.  SOUSTŘEDĚNÝ ČAS ŽÁKŮM: Intenzita zavedení etické výchovy v ŠVP. V Rámcovém 

vzdělávacím programu je od roku 2010 zaveden doplňující vzdělávací obor, etická výchova, 

kde je definováno 10 témat a 5 aplikačních témat.  

2.    KVALITNÍ UČITELÉ: Učitelé, kteří chtějí vyučovat etickou výchovu, byť průřezově, by 

měli být proškoleni na výchovný styl v minimálně 40ti hodinovém akreditovaném kurzu.  

3.    PODPORA SBOROVNY: etickou výchovu nelze izolovat do jediného předmětu, ale 

měla by prostupovat celou školou. Pro učitelský sbor se připravují krátkodobé workshopy, 

jejichž cílem je pomáhat učitelům zlepšovat klima ve třídách. 
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4.    SYSTÉMOVÁ PODPORA: signálem pro rodiče, že etická výchova má významné 

postavení v rámci vyučovaných předmětů je ustanovení funkce metodika 

EtV

 

 

6.3   Ekoškola 
 

V tomto roce pokračovaly aktivity a činnosti v rámci obsahu a náplně projektu ocenění 

školy titulem Ekoškola, na jejichž náplni se podíleli všichni žáci nejen žáci ekotýmu, 

viz aktivity v samostatné kapitole. 
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů – zpracovala PaedDr. Jana 

Halamová – metodik prevence 
 
 

7.1        Primární prevence rizikového chování žáků se zaměřuje prioritně na předcházení 

rozvoje potencionálních rizik, které směřují k reálným rizikovým projevům v chování žáků. 

Jedná se především o rizika vzniku a existence agrese, šikany, kyberšikany, jiných rizikových 

forem komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismu, intolerance, 

antisemitismu, extremismu, rasismu a xenofobie, homofobie. Prevence se zaměřuje také na 

podchycení žáků, u kterých je riziko záškoláctví, závislostního chování, sexuálního 

rizikového chování, výskytu poruch příjmu potravy či negativního působení sekt. Akcent na 

vnímavost učitelů je kladen hlavně na rozpoznání žáků s traumatickými zážitky (domácího 

násilí, šikanování, násilného chování, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního 

zneužívání, ohrožování výchovy dítěte). Primární aktivity školy jsou směrovány k 

rozpoznání a zajištění pomoci žákům v podobě včasné nebo krizové intervence.  

  

     Z výsledku evaluace MPP 2015/16 za nerozšířenější a nejpalčivější projevy rizikového 

chování ve škole považujeme experimentování s návykovými látkami – tabákem ve škole 

(minulý školní rok řešeno 5 případů), nezdravý způsob životosprávy u žáků (nekvalitní, 

nezdravé, žádné svačiny), vztahové problémy mezi žáky v některých třídách, závislostní 

chování -  netolismus (následná únava ve škole ovlivňující chování i prospěch žáků), drobné 

krádeže, netolerantní, nerespektující až agresivní chování některých žáků vůči jiným 

spolužákům i dospělým. Na základě těchto informací jsme v letošním školním roce 

naplánovali preventivní aktivity, které by nám měli pomoct minimalizovat rizikové chování 

žáků. Oslovili jsme své dlouholeté partnery na poli prevence a pustili se do práce. 

 

     V říjnu 2016 proběhlo šetření klimat jednotlivých tříd formou dotazníků – www. 

proskoly.cz., SORAD, u mladších žáků jsme použili pomocné sociometrické dotazníky typu- 

strom duchů, moje nebe… Výsledky byly vyhodnoceny metodikem prevence a následně 

konzultovány s TU, popřípadě s VP a ŘŠ. Dotazníky nám slouží především k identifikaci 

žáků, kteří potřebují pozornost a pomoc dospělých (žáci s rizikovým chováním, ostrakizovaní, 

anxiózní, psychicky labilnější …), k pochopení třídní dynamiky vztahů mezi žáky. V dubnu 

2017 proběhlo další šetření třídního klimatu, zaměřeno na vztahy mezi žáky a učiteli, 

formou dotazníku – Já a moje třída. Během školního roku metodička prevence, na požádání a 

po konzultaci s TU, několikrát vstupovala s preventivními aktivitami do tříd, kde se vyskytly 

vážnější problémy ve vztazích mezi spolužáky.  

     Žádná škola se bez spolupráce s rodiči neobejde. Čím lepší je komunikace s rodiči, tím 

kvalitnější je prevence. Naštěstí je většina naších rodičů vstřícná škole a zajímá se o své děti 

nejenom v oblasti vzdělávání ale také chování. Vzhledem k této dobré spolupráci je i ten 

nejmenší náznak rizikového chování okamžitě řešen s viníkem a jeho   rodiči. Tím se nám 

daří již v zárodku eliminovat následující možné problémy. Rodiče mají možnost 

kontaktovat učitelé v jejich konzultačních hodinách, nebo kdykoliv jindy, po předchozí 

domluvě. Přesto se najdou rodiny, kde je spolupráce obtížná či žádná. Někdy sami rodiče 

vytváří v životě dítěte napětí, které jej vážně poškozuje,  v takových případech se obracíme se 

žádosti o pomoc na OSPOD – FM. 

 

 

 

Spolupráce s odbornými institucemi 
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                   instituce forma spolupráce 

pedagogicko – psychologická poradna  ve 

FM 

konzultace o rizikových jevech u problémových žáků,  

DVPP pro učitelé 

Policie ČR 
konzultace ohledně problémových žáků, pomoc při 

řešení záškoláctví, výukové lekce 

OSPOD - FM 
konzultace ohledně problémových žáků, rodin 

- systém včasné intervence 

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

ba práce 

Odborníci ( MUDr.Fridrichová, MUDr. 

Petrovská, Mgr.Látal,Bc.Svobodová …) 

besedy, přednášky, rodinná terapie, psychologická  a 

odborná pomoc, výukové lekce 

Nestátní  a jiné zařízení  

( NIDV-OV, OSAVE o.s.,  Nebuď oběť 

o.s.-OV, Adra, Wontanara, ČSČK - FM, 

HZS – FM, …) 

výukové lekce, besedy, přednášky, preventivní 

programy, sbírky 

 

 

Vzdělávání pedagogů v rámci prevence  

 

Název a zaměření vzdělávání Počet 

hodin 

Realizátor – organizace, 

odborník 

Počet školených 

pedagogů 

Výchovný styl ETV 8 NIDV - Ov 1 

Práce třídního učitele 8 Etická výchova, o.s.p. 

Frýdl.nad Ostravicí 
7 

Konference metodiků prevence 16 Malenovice, KÚMSK 2 

    

 

 

Aktivity pro žáky  

 

aktivity organizace, jméno odborníka 

EDI- emoční inteligence do života – 

prevent.výukové bloky pro 2. a 3. ročníky 

Bc.Svobodová, OS AVE-Karviná 

Hasík pro 2. a 6.ročník HZS FM 

Kyberšikana a další neduhy– výukové lekce 

pro žáky 5.až 9.ročníků( Bezpečné využívání 
moderních technologií, soc. sítě a kybergrooming, 
Kyberšikana a sexting,) 

Nebuď oběť, n.o., Ostrava,  

 Mgr.Lukáš Látal 

Výukové lekce pro žáky 9. ročníků 

• Sexuální chování pod drobnohledem 

PaedDr. Halamová Jana 

Rosteme spolu II - škola do života pro žáky 5. a 

6.ročníků – preventivní  bloky 

Bc.Svobodová, OS AVE-Karviná 

Adaptační  pobyt pro žáky 6.ročníků– 

Višnovka 

Bc.Svobodová, OS AVE-Karviná 

Škola osobního života-zdravá integrace 

sexuality- 9.ročník 

Mudr. Maria Fridrichová, Centrum pro 

rodiny a soc.péči, OV 

Trestně právní odpovědnost pro 8. a 9.ročníky Policie ČR-Městká Policie 

Závislosti pro 9.ročník Bc.Svobodová, OS AVE-Karviná 

Veselé zoubky – výukový program  pro 1. 

ročníky 

 

AIDS a jiné pohlavní nemoci – výuková lekce 

pro 9.ročník 

PaedDr. Halamová Jana 
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 Evidence rizikových jevů žáků  

 

Hledání svého místa v kolektivu, potvrzování své sounáležitosti a své pozice v hierarchii 

třídy, skupiny často doprovází agrese. Agrese - slovní i fyzická, bývá nejvíce řešeným 

tématem prevence ve škole. Každoročně evidujeme nerespektující, nevhodné, drzé a agresivní 

chování žáků mezi sebou i k pedagogům. Toto nežádoucí chování vídáme už u malých dětí a 

řešíme je i na 1. stupni ZŠ. V úzké spolupráci TU s metodikem prevence, VP a zákonnými 

zástupci dětí se nám daří většinu problémů vyřešit již v zárodku. Letos jsme řešili konflikty 

spojené s nevhodnou, vulgární, agresivní komunikaci žáků nejenom v reálním světě ale také 

v kyberprostoru. Velká část problémů žáků pramení z osobní i rodinné situace (nefungující 

rodiny, smrt blízkého člověka, alkohol rodičů, nezájem rodiče o dítě, projektivní výchova,…) 

 Během celého školního roku nás provází dětské úrazy vzniklé většinou v hodinách TV nebo o 

přestávkách neopatrným pohybem žáků.  

 Letos jsme udělili pouze 1 snížený stupeň z chování a to třetí za úmyslné ublížení za zdraví a 

pár ředitelských důtek. 

  Posilou sboru a školního poradenského centra je i psycholog - Mgr.René Gavlas, který byl 

k dispozici jak žákům, tak i rodičům a pedagogům. 

 

 

 

 

Konkrétní výsledky MPP za tento školní rok: 

 

 

Podařilo se:  
 

- díky všímavým TU se již v zárodku podařilo podchytit mnoho problémů, které by mohli 

časem přerůst do závažných rizikových forem chování 

- minimalizovali jsme problémy žáků s návykovými látkami (tabák, alkohol) - neřešili jsme 

letos žádný přestupek 

- zapojit více kolegů i nových členů ped.sboru do preventivních aktivit 

-opětovně zajistit kvalitní preventivní programy pro žáky ve spolupráci s odborníky i 

organizacemi dlouhodobě spolupracujícími se školou v oblasti prevence 

- stabilizovat a ozdravit problematické třídní kolektivy  

- nastartovat velmi dobrou spolupráci pedagogů s asistenty pedagogů a žáků, se školním 

poradenským pracovištěm 

- ozdravit pedagogický sbor – ukončení prac.poměru s kolegou s neprofesionálním přístupem 

k žákům 

 

 

Nepodařilo se: 

 

- i přes snahu vedoucí školní jídelny, která osobně vysvětlovala žákům školy přípravu jídla 

ve školní jídelně, se nepodařilo dostatečně přesvědčit žáky o důležitosti zdravého stravování 

- vytvořit prostor pro realizaci TH 

- realizovat besedu pro rodiče na téma -Kyberprostor a mé dítě v něm, a besedu s Mudr. 

Polovou pro žákyně 8.roč. na téma -Jsem žena 
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Co pro vás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní 

rok:  

 

- apelace na rodiče v oblasti zdravého stravování 

- realizace besedy pro rodiče o kybersvětě a jeho záludnostech 

- uvažovat o jiné alternativě TH, hodiny prevence s TU s předem daným nebo 

variabilním programem? 

- proškolit nové kolegy v oblasti prevence školy, nabídnout účast na odborných 

seminářích kolegům, kteří projeví zájem i těm, kteří to potřebují ke zkvalitnění práce 

se třídou 

 

7.2   činnost kroužků na škole v rámci volno časových aktivit 

 

Název kroužku 
Jméno 

vedoucího 

 

              Den a čas realizace 

 

Keramika I p. Pánková L. 
Pondělí (sudé) 

15.30 – 17.00 
 

Keramika II p. Pánková L. 
Středa (sudá) 

15:30 – 17:00 
 

Florbal 1.st. Mgr. Veselka 
Pondělí 

13.45 – 15.15 
 

Florbal 2.st. Mgr. Veselka 
Čtvrtek 

14.00 – 15.30 
 

Přírodovědný kroužek Mgr. Kuriplachová 
Pondělí 

14.00 – 14.50 
 

Quilling 

pro 3.až 6.ročník 
p. Vepřeková 

Pondělí (liché) 

15.30 – 17.00 
 

Šachy p. Surma 
Úterý 

od 13.00 
 

Myslivecký kroužek p. Heřman 
Čtvrtek 

Od 13.00 
 

Volejbalová přípravka 

Pro 1. až 3. roč. 
Mgr. Muroňová M. 

Pondělí 

15.00 – 16.30 
 

Klíček – přípravný sbor pro 1. – 

3. roč. 
Mgr. Kajzarová 

Úterý 

13.15 – 14.00 
 

Caro – sbor 
Mgr. Kajzarová 

Mgr. Farná 

Středa 

14.00 – 15.30 
 

Sólový zpěv Mgr. Kajzarová 

Po 14:00 – 14:45 

Út 14:00 – 15:15 

St 15:30 – 16:15 

 

Školní divadlo PaedDr. Halamová 
Čtvrtek 

14.00 – 15.00 
 

Cvičení z českého jazyka Mgr. Březinský 
Pátek 

14.00 – 15.00 
 

Kroužek matematiky I Mgr. Šamánková úterý 7:00 – 7:50  

Kroužek matematiky II Mgr. Šamánková Středa 7:00 – 7:50  

Tenis I. stupeň Ing. Šebesta 16:00 – 19:00  
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8. Zpráva o činnosti v oblasti výchovného poradenství  

- zpracovala: Mgr. Sylva Mertová – výchovná poradkyně 

 

 
Výchovná činnost byla ve spolupráci s metodiky prevence zaměřena na chování žáků, slušné 

jednání, vystupování v souladu s celoročním plánem. 

V průběhu celého školního roku 2016/2017 probíhalo dlouhodobé a systematické sledování 

dětí s učebními a výchovnými problémy. 

 

Celkový počet žáků na škole byl 370, k tomu 75 dětí v MŠ. 

 

Konzultace: 

 

v době konzultačních hodin využilo 40 rodičů,  

• 2 rodiče - výběr povolání 

• 38 rodičů – vyšetření, kázeňské problémy, prospěch, rodinné problémy v sociálně 

slabých rodinách. 

 

Konzultace pro pedagogy:  

 

Pravidelně byli konzultováni IŽ. Byla poskytována pomoc při vyplňování žádostí k vyšetření 

v PPP, při sestavování individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se specifickými poruchami 

učení. 

 

U žáků s kázeňskými problémy nebo vzdělávacími problémy byly vedeny konzultace nejdříve 

s pedagogy ohledně postupu, pak byli zváni rodiče.  

Konzultací využili zejména učitelé 1.- 5.třídy, v případě, že se některý žák špatně začlenil do 

chodu školy.  

 

Probíhalo zjišťování sociálního klimatu ve třídách a vztahy mezi žáky. Třídní učitelé na 

základě výsledků mohli získat určité informace o stavu své třídy i jednotlivých žácích, kteří se 

samostatně vyjadřují k různým problémům a situacím ve své třídě. (5.-9. ročník) 

 

 Školní docházka  

 

Byla prováděna evidence absence, a to jak omluvené, tak i neomluvené. 

- neomluvená absence byla ihned řešena se školním metodikem primární prevence a třídním 

učitelem a následně dle legislativy s OSPOD  

- vysoký počet omluvené absence byl rovněž hlášen OSPOD  

 

Výchovné problémy: 

 

Škola konkrétně projednávala 25 výchovných případů, např. 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. 

 

 

Práce se žáky s poruchami učení 

 

Zpracování a kontrola IVP včetně samotného hodnocení probíhala dle plánu.  

Všechny plány IVP byly schváleny PPP a hodnoceny jako dobře zpracované. Hodnocení IVP 

provedl v pololetí a na konci roku každý TU ve své třídě.  



 23 

Kontrolu platnosti posudků z PPP a tudíž IVP prováděl výchovný poradce průběžně během 

školního roku.  

 

Integrovaní žáci: 

 

Na škole je evidováno 56 žáků s SVP -  z toho 9 s VPCH, 26 s VPU, 2 DYSFÁZIE, 1 LMP, 

4 SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÍ, 3 S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM. 

 

U 24 žáků probíhaly pravidelné nápravy vedeny pedagogy:    

Mgr. Sylva Mertová, Mgr. Ivana Kovalčíková, Mgr. Kristýna Felcmanová,  Mgr. Marek 

Veselka, Mgr. Vendula Chodurová  

 

U žáků s VPCH byli přiřazeni AP - p. Tošenovjanová s úvazkem 0,70,  p. Luxová s 

úvazkem 1,00, p. Hlisnikovská s úvazkem 0,80, p. Mičulková s úvazkem 0,50 a p. 

Vepřeková s úvazkem 0,50. 

 

V letech 2017-2019 realizujeme projekt: Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a 

rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Raškovice. Projekt je zaměřen na: osobnostně 

profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodů dětí z MŠ a 

ZŠ, podporu extrakulárních aktivit, spolupráci školy s rodiči a žáky. 

V rámci projektu jsme okruh zaměstnanců školy rozšířili o školního asistenta pro MŠ, paní 

Jaroslavu Škanderovou s úvazkem 0,50, školního asistenta pro ZŠ, paní Růženu 

Blahutovou s úvazkem 0,50.  

V letech 2017-2019 jsme zapojeni v projektu - Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k 

efektivnímu vzdělávání všech žáků. Cílem projektu je zvyšování otevřenosti škol v oblasti 

inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských 

institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje metodickou 

podporu pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných 

kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření. 

Primárním nástrojem jsou: 1. pilotní ověřování pozice Koordinátora inkluze ve školách 2. 

zřízení funkcí školního asistenta, školního speciálního pedagoga a školního psychologa ve 

školách. 

Koordinátorem inkluze na škole a vedoucím školního poradenského centra je Mgr. Sylva 

Mertová a školní psycholog - Mgr. René Gavlas. 

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou a SPC 

 

Proběhla kontrola a konzultace s SPC Ostrava-Zábřeh - Mgr. Shönovou , Mgr. 

Magdalénou  Holubovou, s SPC Ostrava-Slezská Ostrava s Mgr. Dagmar Běnkovou, s 

PPP  FM  – Mgr. Soškovou, Mgr. Chomovou , Mgr. Holubovou a PhDr. Křenkovou, 

s PPP Nový Jičín s Mgr. Khýrem. 

 

Několik žáků bylo do domluvě s rodiči odesláno k vyšetření na PPP, některým byly 

doporučeny konzultace ve škole. Byly vypracovány závěrečné zprávy pro PPP. 

 

Na škole probíhá logopedie pro žáky MŠ a I. stupně vedena paní Stanislavou Černou. 

 

Pro rodiče proběhly přednášky na téma : 
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1. Zápis do ZŠ – beseda s vyučujícími  I.st. na třídních schůzkách v MŠ 

2. Setkání s rodiči předškoláků v MŠ Raškovice, V. Lhoty, Pražmo 

3. Informační schůzka prvňáčků v MŠ Raškovice, V. Lhoty, Pražmo  

4. Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče   

 

Práce s talentovanými a nadanými žáky 

 

Žákům je v průběhu roku nabízeno velké množství kroužkům a mimoškolních aktivit, kde se 

mohou nadále rozvíjet a zdokonalovat. V oblasti vzdělávání jsou nadanější žáci zařazováni do 

vědomostních soutěží a olympiád v rámci jednotlivých předmětů. S výběrem těchto žáků 

pomáhají TU a vyučující daných předmětů.  

 

U tří žáků byly povoleny úlevy ve studiu z důvodu zapojení do vrcholových sportů. Ve 

spolupráci s rodiči žáci učivo bez problémů zvládli.   

 

Akce pro žáky: 

 

Během šk. roku proběhly přednášky a besedy pro žáky na téma drogy, násilí, pomoc lidem v 

nouzi, zdravý životní styl, škola je zapojena do projektu Zdravá strava a snaží se dětem ukázat 

formou projektových dní, jak se správně stravovat. 

 

 

Kariérové poradenství: 

 

Pro vycházející žáky byly během roku připraveny exkurze na pracoviště v okolí školy i na 

školy střední. 

Účastnili se burzy škol v ND organizované ÚP FM, ze SŠ k nám zavítali výchovní poradci, 

aby žákům školy představili a nabídli možnosti studia. 

 

 

Akce pro žáky: 

 

1. Škola osobního růstu - 9.A,B 

2. Beseda s Policií ČR - 8 AB  

3. Beseda s PČR - BESIP – 4.A,B 

4. Beseda s PČR - Trestní právo - 9.A,B 

5. Hasík - 2.A,B- 6.A,B 

 

 

Besedy o volbě povolání pro vycházející žákyně/žáky se zástupci SŠ: 

 

1. Trh studijních oborů, dny otevřených dveří – 9.tř-FM 

2. Návštěva žáků 9. ročníku na ÚP, ISP v rámci volby povolání 

3. Trh studijních oborů – BURZA SŠ -ZŠ Raškovice 

4. Návštěva žáků 8.ročníku na ÚP, ISP v rámci volby povolání 

5. Seznámení se  - Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm 

6. Seznámení se - Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky 

České, Odry 

7. Seznámení se - Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek 

8. Seznámení se - Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek- Místek, s.r.o. 

9. Seznámení se  - SŠ SP PRIMMAT- soukr.podn.škola 

10. Seznámení se SZŠ Ostrava-p.Ševčíková 

11. Seznámení se Gymnázium a SOŠ Cihelní, Frýdek-Místek 

http://skoly.vzdelani.cz/soukroma-stredni-skola-podnikatelska-frydek-mistek-sro-d59441
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12. Seznámení se SOŠ Lískovecká FM  

13. Seznámení se Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s 

právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek 

14. Seznámení se Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí 

15. Seznámení se Střední zdravotnická škola,   Frýdek-Místek,   738 01 

16. Seznámení se SŠ gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek 

 

Exkurze: 

 

17. Exkurze -  SŠ Lískovecká  9AB 

18.  Exkurze Hyundai Nošovice – 9.A,B 

19.  Exkurze Vítkovice 8.A,B 

20.  Exkurze Marlenka – 9.A,B 

21.  Exkurze Saft Ferak – 9.A,B  

22.  Exkurze – SŠ zahradnická  Ova - 8.B  

23.  Exkurze Válcovny plechu F-M – 8.A,B 

 

Adaptační pobyty: 

 

24. Adaptační pobyt 6.roč, Višňovka 

25. Ekopobyt Sluňákov 5.roč 
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9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Ve školním roce bylo na vzdělávání zaměstnanců školy vynaloženo celkem 208.000,-Kč, a to 

z projektové části a ze státní dotace. V rámci zapojení do projektů MU Brno a UJEP a OU a 

UPOL jsou školení pro naše zaměstnance realizována zdarma. 

 
9.1 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, jazykové, polytechnické 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. 

     

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. 

 

V rámci projektu Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity 

pro žáky v ZŠ a MŠ Raškovice, který je zaměřen na: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 

společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodů dětí z MŠ a ZŠ, podporu extrakulárních 

aktivit, spolupráci školy s rodiči a žáky, se pedagogové proškolili v oblasti: 

- předmatematické gramotnosti (2 pedagogové MŠ) 

- jazykové gramotnosti – (AJ 80 hodinový kurz- 4 pedagogové) 

- osobnostní rozvoj a společné vzdělávání (sborovna) – Spolupráce učitele s asistentem 

pedagoga 

 

Rámci MAP FM jsme jako škola realizovali školení pro pedagogy strategického území MAP, 

v rámci toho se mohli školení účastnit i naši pedagogové, a to na téma Lídrem třídy ve 

společném vzdělávání: 

Jak vést třídnické hodiny, práce TU ve společném vzdělávání 

Formativní hodnocení 

Civilní obrana v praxi 

 

V letech 2017-2019 jsme zapojeni v projektu - Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k 

efektivnímu vzdělávání všech žáků. Cílem projektu je zvyšování otevřenosti škol v oblasti 

inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských 

institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje metodickou 

podporu pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných 

kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření. 
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Primárním nástrojem je pilotní ověřování pozice Koordinátora inkluze, v rámci toho se 

koordinátor účastní vzdělávání v délce 250 hodin studia na MU Brno a UJEP  

 

V rámci projektu PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE 

KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660 spolufinancovaného 

Evropskou unií, realizovaného UPOL a OU se do vzdělávání zapojili pedagogové MŠ. 

 

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových 

didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. 

V rámci projektu se pedagogové MŠ účastní vzdělávání v oblasti didaktik:  

Polytechnická výchova 

Enviromentální výchova 

Osobnostní výchova 

Komunikace 

Dramatická výchova 

 

a aktualizují ŠVP. 

 

 

 

9.2  Školení pro zaměstnance v rámci školy 

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

kuchyni. 

Zaměstnanci školní kuchyně procházejí školením s nutriční terapeutkou k dietnímu 

stravování. 

 
Provozní úsek ekonomický prošel školením k nové legislativě a změnám. Jak vést evidenci 

majetku zřizovatele a účetní závěrky, nové verze účetních programů, náplň práce osobní 

asistentky a vedení dokumentace. 

 

Byl proškolen nový zdravotník školy v rámci nabízených kurzu ČČK. 
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10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 
10.1   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. 

 

Vystoupení školního sboru CARO a Klíček pod vedením Mgr. Anny Kajzarové: 

 

 

 
 
24.9.     Den regionů Slezská brána   Paskov                                                            

13.10.   Talent Frýdku-Místku semifinále a finále          

14.10.    Pražmo hotel Trávný – vystoupení pro Saft Ferak           

21.10.   Slavíci ve školní lavici  Brno  finá1e                            

4.11.     Ars Poetica koncert, zámek - Ostrava Poruba   

25.-27. 11.  Mezinárodní festival vánoční a adventní hudby s Cenou Petra Ebena   

30.11.  Vystoupení pro obec Raškovice  - Trávný            

2.12.   Vánoční strom   

6.12.   Vánoční festival sborů ve Frýdku- Místku                     

9.12.    Vánoční vystoupení pro zaměstnance Raškovice          

16.12.  Vánoční koncert Pražmo - kostel                              

7.3.   Ondráš – pro Raškovice k MDŽ                                 

19.-26. 3.  Moskva Mezinárodní festival dětské a mládežnické tvorby 

                  “Otevřená Evropa” – “Otevřená planeta           

21.3.    Loutnička    -   soutěž ve zpěvu lidových písní  
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24.3.    Den učitelů -  vystoupení sboru a sólistů pro zaměstnance školy 

5.4.      Koncert vítězů s cimbálovou muzikou frýdecký zámek                                                              

28. 4.  Ostrava Poruba . pěvecký meeting                                

3.5.  Den matek          Raškovice AS                                 

4.5.   Koncert pro rodiče a veřejnost ke Dni matek                                                                                                                                    

5.5.  Sedlišťský slavík - soutěž ve zpěvu pop. písní                 

12.5.   Ostrava Poruba . pěvecký meeting  – finálový koncert                           

26.-28. 5.  Polsko Niemodlin – 2 vystoupení pro veřejnost                

3.6.   Pražmovské veselení – vystoupení pro veřejnost  

8. 6. Talent Frýdku-Místku 2016 – casting                                

24. 6.   Den Raškovic                                                      

26.6.    Talentmánie  ZŠ Raškovice pro 1. stupeň                

 

 

 

 

 

10.2 Charitativní akce i pro veřejnost 

 

 I v letošním roce jsme se podíleli ve spolupráci s občanským sdružením ADRA ve 

Frýdku-Místku na realizaci burzy oblečení pro potřebné spoluobčany. Každý mohl přinést 

již nepotřebný nějaký kus šatstva, který byl ochotný darovat někomu potřebnějšímu 

 

 

 

v Charitativních obchůdcích ADRA, kam si mohou všichni občané přijít levně nakoupit. 

Veškerý zisk z prodeje se pak používá k dalšímu rozvoji dobrovolnictví v organizacích, kde 

pečují o zdravotně nebo sociálně znevýhodněné lidi. Druhá část oblečení je přesunuta do 

regálů v Sociáních šatnících ADRA. Tam je zdarma nebo za dvě koruny za kus rozdáváno 

nejpotřebnějším občanům v sociální nouzi. Třetí hromada putuje v pytlích do továrny na 

recyklaci textilu, protože obsahuje textil, který je roztrhaný nebo jinak zničený, k oblékání se 

už nehodí, ale je možné z něj vyrobit čistící hadry nebo netkané průmyslové textilie. 
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10.3  Výstavy výtvarných prací žáků školy 

V rámci 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.  

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

které pořádá Svaz zahrádkářů a které konají se každoročně v prostorách sálu Obecního řadu 

na Morávce. 

 

Žáci školy se svými výtvarnými pracemi podíleli na výstavě trofejí OMS Frýdek-Místek 

konané v ZŠ na Hukvaldech. 

Ti nejšikovnější byli také po zásluze odměněni drobnými cenami. Akce se zúčastnili nejen 

žáci, kteří navštěvují již několik let myslivecký kroužek pod vedením pana Josefa Heřmana, 

ale také ti, kteří mají k přírodě blízko. Že se žáci prezentovali krásnými pracemi je patrné z 

přiložených fotografií. 
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10.4  V letošním roce jsme se zapojili jako škola do akcí dobrovolného svazku obcí 

Regionu Slezská brána  (DSO RSB). 
 

Během roku proběhlo několik soutěžních, kulturních, sportovních a společenských akcí, 

z nichž jsme některé pořádali jako škola.  Do regionu sdružení spadají školy a instituce. 

-  ZŠ Vratimov – ul. Datyňská 

-  ZŠ Vratimov – T. G. Masaryka  

-  ZŠ Šenov  

-  ZŠ Paskov  

-  ZŠ a MŠ Sedliště 

-  ZŠ a MŠ Raškovice  

-  ZŠ a MŠ Morávka  

-  ZŠ a MŠ Václavovice  

-  ZŠ a MŠ Řepiště  

-  ZŠ a MŠ Sviadnov 

-  ZŠ a MŠ Žabeň 

-  ZŠ a MŠ Nošovice  

-  MŠ Vratimov  

-  MŠ Šenov  

-  MŠ Paskov  

-  MŠ Pražmo  

-  MŠ Vyšní Lhoty 

-  ZUŠ Vratimov  

-  ZUŠ Šenov  

-  Dům děti a mládeže Vratimov  

 

Ve středu 14.prosince2016 pořádala Základní škola v Raškovicích pro školy Regionu Slezská 

brána 1. ročník Vánočního turnaje v minivolejbale. Turnaj byl určen pro děti 1. stupně. 

Zúčastnily se ho kromě pořádající školy také děti ze základních škol Paskov, Vratimov (ZŠ 

Datyňská), Sviadnov, Šenov a Nošovice. Celkem soutěžilo 31 družstev, z toho 7 v barvě žluté 

(1. a 2. třída), 10 v barvě oranžové (3. a 4. třída) a 14 v barvě červené (4. a 5. třída). 

Nejpočetnější zastoupení měly základní školy Raškovice a Šenov, které přihlásily jako jediné 

školy svá družstva do všech kategorii. 

 V konečném porovnání výsledků škol zvítězila ZŠ Raškovice před ZŠ Nošovice a ZŠ 

Šenov. 

Základní škole v Raškovicích, která se za situace rozšíření Regionu Slezská brána o obce 

z okolí řek Morávky a Mohelnice ujala organizace první společné sportovní akce, patří velké 

poděkování. To platí jak za poskytnutí materiálního zázemí v krásné nové sportovní hale, tak 

za přípravu občerstvení a zajištění odměn a především pak za samotný bezproblémový průběh 

organizačně náročného turnaje, do kterého se jako rozhodčí a vedoucí jednotlivých 

„barevných kategorii“ zapojili i místní žáci 2. stupně. 

Turnaj měl své vítěze a vedle nich také ty, kteří se „jen“ zúčastnili.  V duchu slov zakladatele 

novodobých olympijských her však bylo důležité se zúčastnit, zahrát si, radovat se z pohybu, 

vzájemně se poznat a třeba také navázat nová kamarádství. 
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V pátek 27. 1. 2017 se konala v tělocvičně Základní školy Paskov další sportovní akce pro 

žáky regionu Slezská brána ve školním roce 2016/2017. Po turnaji v minivolejbalu 

(Raškovice – prosinec 2016) a šachovém turnaji (Žabeň – prosinec 2016) proběhl tentokrát 

pod organizačním vedením ZŠ Václavovice tradiční turnaj žáků 1. stupně ve vybíjené. 

Tělocvična paskovské školy byla zvolena proto, aby byly pro turnaj vytvořeny soutěžícím co 

nejlepší podmínky. 

V porovnání s minulými ročníky se nově účastnili také žáci ze základních škol v Raškovicích 

a Nošovicích. I přes vysokou absencí dětí nakažených obávanou chřipkou tak seznam 

zúčastněných dosáhl počtu devíti družstev. 

Po lítých bojích postoupili do finálové skupiny žáci ZŠ Raškovic, Paskova a Václavovic. 

Vítězem se stali žáci ZŠ Václavovice, kteří porazili všechny soupeře. Na druhém místě se 

umístila ZŠ Raškovice a bronzové medaile získali žáci ZŠ Paskov. Podle výsledků 

v základních skupinách proběhly také zápasy o další pořadí na 4. až 9. místě. 

 

 

V pátek 12. května 2017 proběhl za účasti pěti škol další ročník branného závodu Regionu 

Slezská brána. 

V náročném ale zároveň krásném přírodním prostředí - na úpatí horského masivu Prašivé a po 

polních cestách při pravém břehu řeky Morávky - dominovali v obou kategoriích 6. až 7. 

třídy a 8 až 9. třídy žáci pořádající základní školy v Raškovicích. 

 

Stadion ve Vratimově opět ožil. V rámci 9. ročníku sportovních soutěží pro děti, pro které se 

vžil název „Olympiáda Slezské brány“ se zde konaly atletické závody. Kromě pořadatelské 

školy-      ZŠ Datyňská se jich zúčastnily ZŠ Paskov, ZŠ Sedliště, ZŠ Šenov a ZŠ Vratimov, 

Masarykovo nám. a poprvé také ZŠ Raškovice. Děti 6. - 9. ročníku závodily v pěti 

disciplínách: běhu na 60/100m, běhu na 800m/1500m, skoku dalekém, hodu kriketovým 

míčkem a štafetě 4x400m. Umístění jednotlivců bylo ohodnoceno od 0 do 6 bodů.  

         Největšími favority byly opět ZŠ Datyňská, ZŠ Šenov, se zájmem se čekalo na výsledky 

atletů z Raškovic. Před poslední disciplínou-závodem štafet-vedla ZŠ Šenov o 15 bodů před 

ZŠ Datyňská. I přesto, že ve štafetových soubojích dominovala domácí škola, celkovým 

vítězem se stala ZŠ Šenov se 169 body před ZŠ Vratimov - Datyňská (159b), na 3. místě 

skončil „nováček“ ZŠ Raškovice s 99 body, na 4. místě ZŠ Vratimov - Masarykovo nám. 

s 87 body, na 5. místě ZŠ Paskov s 82 body a na 6. místě ZŠ Sedliště s 38 body. 

 

 

Letos již po osmé pořádal Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace (dále jen 

DDM) soutěž pro školy Regionu Slezská brána „Křížem krážem Slezskou bránou“. 

Vyhlašovatelem soutěže byl svazek obcí Region Slezská brána (RSB). Soutěž proběhla 

v paskovském kině 28. dubna 2017 v dopoledních hodinách. V letošním roce jsme pro soutěž 
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zvolili zcela odlišný formát. Důvodem bylo přistoupení nových obcí do RSB. Našim záměrem 

bylo umožnit účast v soutěži i dětem těchto obcí. Proto děti nesoutěžily ve vědomostech 

o našem regionu, ale v prezentaci své obce. Našim cílem bylo podpořit pozitivní vztah dětí ke 

své obci, místu „kde žiju“. Záměrem bylo umožnit žákům škol vytvořit prezentaci své obce 

a pozvánku do jejich školy či na zajímavá místa obce.  

Kategorie B( - žáci druhého stupně) 

1.         ZŠ Vratimov – Datyňská – Město Vratimov 

2.         ZŠ a MŠ Raškovice – Obec Raškovice 

3.         Jubilejní Masaryková ZŠ a MŠ Sedliště – Obec Sedliště 

 

Téměř na konci školního roku organizovala Slezská brána ve spolupráci se ZŠ Sviadnov a 

atletickým klubem Slezan Frýdek-Místek olympiádu pro žáky prvního stupně, která se 

konala v pátek 16. června na atletickém stadionu ve Frýdku. 

Vždy tři děti z ročníku, kdy musela být zastoupena minimálně jedna dívka, soutěžily v hodu 

kriketovým míčkem, skoku dalekém, sprintu na 60 m a 500 m vytrvalostního běhu. 

Všechny děti sbíraly body do soutěže jednotlivých ročníků, ale i do celkové soutěže o nejlepší 

školu. 

Naši žáci si vedli nadmíru dobře a v konkurenci dalších deseti škol vybojovali velmi pěkná 

umístění. Páťáci a čtvrťáci skončili na prvním místě, druháci byli třetí a prvňáci druzí. 

Určitě bychom měli šanci vyhrát i celkové vítězství, kdyby žáci třetího ročníku byli 

kompletní.  

 

 

 

10.5 školící akce 

Rámci MAP FM jsme jako škola realizovali školení pro pedagogy strategického území MAP, 

v rámci toho se mohli školení účastnit i naši pedagogové, a to na téma Lídrem třídy ve 

společném vzdělávání: 

Jak vést třídnické hodiny, práce TU ve společném vzdělávání 

Formativní hodnocení 

Civilní obrana v praxi 

 

 

Pro kluby seniorů z Raškovic a Vyšních Lhot proběhla osvětová přednáška spojená 

s ochutnávkou netradičních pochutin na téma Zdravé stravování v seniorském věku. 

 

 

 

Školní psycholog vedl přednášky nejen pro rodiče na téma Školní zralost a nadané dítě 

a Zásady psychohygieny a praktické aktivity. 

 

 

 

 

 



 34 

10.6 Raškovická pohorka 

 

13. ročník Raškovické pohorky se konal v sobotu 17. září 2016, uspořádali jsme jej opět 

pro žáky, rodiče a veřejnost. Je překvapivé, že příznivce tradičního turistického 

pochodu neodradila od účasti ani předpověď počasí, jež na tento den vynechala popis 

zahrnující výrazy slunečno, polojasno nebo příjemných 20 °C, ani skutečnost, že se 

ještě v okolí konala řada zajímavých akcí. Na start ke škole přišlo, případně přijelo 

v kočárku, celkem 55 účastníků ve věku od jednoho roku do šedesáti čtyř let a čtyři 

pejskové. Ještě hodinu před začátkem pršelo či mrholilo, ale pak se na dopoledne 

počasí umoudřilo, takže většina ze 41 turistů stihla projít kratší trasu přes Prašivou do 

cíle v Rybárně ve Vyšních Lhotách ještě v přijatelném stavu. V poledne překvapil 

vydatný déšť především 14 odvážných účastníků, kteří si vybrali trasu přes Demlovice, 

Jízdárnu, Kotař a Prašivou. Ale i přesto všichni v pořádku dorazili do 15.30 do cíle, 

kde obdrželi diplomy a vlaječky, které pro letošní „pohorku“ namalovala děvčata 

devátého ročníku naší školy. 
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11.Ekologické aktivity  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NÁŠ ENVIROK 2016/17 

Zpracoval: Ekotým ZŠ Raškovice: 

Lidka Hlisnikovská, Anička a Majda Klementovy, Klárka Klanicová, Terka Kohutová, Nikol 

Verešová, Žofka Pánková, Danka a Terka Míčkovy, Eda Muroň, Vojta Ochman, Péťa Hrabec, 

Béďa Paprskář, Amálka a Vendy Mecovy, Anet Foldynová, Eliška Danková a Naty Pelzlová  

 

Práci v Ekotýmu jsme zahájili podzimním ekopobytem 22.9. na chatě na Zlatníku, kde jsme 

si naplánovali aktivity na celý školní rok. 

Jako každý rok jsme připravili bohatý program na celoškolní akci Den stromů, který jsme 

slavili 25.10.  Některé třídy se vypravily na procházku s lesním pedagogem Ing. Kohutem, 

jiné výtvarně zpracovávaly plakáty a portfolia k jednotlivým stromům. Větší žáci vyráběli 

krmítka a pítka pro ptáky, cedulky ke stromům v areálu školy a poté vše instalovali. 

7. listopadu nás navštívil v rámci Celosvětového dne Ekoškol Ekotým ze ZŠ v Dobré. 

Prohlédli si vystavené klipy a ekonástěnku s našimi aktivitami, ekokodex a lesní učebnu. Poté 

jsme pro ně měli připravené různé vědomostní soutěže a nakonec jsme si v naší nové hale 

společně zahráli vybíjenou. 

V rámci programu Ekoškola jsme se přihlásili do mezinárodní kampaně „Litter Less – Když 

méně znamená více aneb Snižme množství odpadu“. Dali jsme si za cíl snížit množství 

igelitových tašek, které ještě mnozí z nás používají. Proto si náš Ekotým připravil ušité 

batikované tašky, které jsme krásně vyzdobili a s velkým úspěchem prodali rodičům na 

jarmarku na akci Vánoční strom. 

Také na Den Země jsme se věnovali výrobě textilních tašek. Každý žák z naší školy společně 

se svým třídním učitelem si vyrobil a ozdobil svou látkovou tašku z použitého materiálu 

(prostěradla, trička), kterou věnoval rodičům na nákupy nebo ji má k vlastnímu použití. Tuto 

akci jsme se rozhodli ukončit aukcí, kdy každá třída nabídla jednu tašku do dražby a za ni 

získala penízky do třídního fondu. 

V jarních dnech proběhl Den vody. Každá třída se věnovala problematice vody a připomínala 

si její důležitost. Pro žáky prvních až třetích tříd jsme měli připravené sférické kino. Čtvrté 

třídy se vydali zkoumat různé druhy vody pod mikroskopem, zašli si vyčistit studánku a 

podívali se na sádky pod přehradou Morávka, kde se chovají ryby. Páťáci zpracovávali téma 

vody ve škole, vymýšleli básničky, pohádky, kreslili výkresy a dělali klipy na naši spojovací 

chodbu. Šesťáci tvořili knihu o vodě a hydromapy Raškovic a okolí, také se zašli projít kolem 

řeky Morávky. Sedmáci absolvovali exkurzi na Úpravně vody ve Vyšních Lhotách. Osmáci si 

připravili program pro naše nejmenší děti ve školce. Měli připravené hry, pohádky o vodě, 

dokumenty, prezentace, spoustu zábavných úkolů a také vyrobenou morénu. 

Začátkem dubna jsme si vyjeli na jarní (sněhový) ekopobyt na Zlatník, abychom se 

domluvili na aktivitách, které nás čekají do konce tohoto školního roku. Jsme moc rádi, že na 

této chatě se můžeme setkávat a pracovat všichni společně na našich projektech a úkolech 
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z Ekoškoly. Maminky nám přibalily upečené buchty a bábovky, abychom měli dostatek 

energie k tvoření a přemýšlení. Výtvarně jsme zdobili PET láhve, do kterých jsme zasadili 

kytičky, kterými jsme 3. května potěšili místní maminky – babičky. 

Během celého školního roku jsme plnili úkoly z celostátního projektu Recyklohraní a sbírali 

jsme vysloužilé mobily, abychom si mohli za získané body objednat ,,ekofoťák“. 

Také jsme se aktivně zapojili do sběru papíru a starých vysloužilých elektrospotřebičů a 

baterek. Letos žáci naší školy odevzdali do Sběrného dvora 8 157 kg papíru. 

V programu Ekoškola jsme se přihlásili do výzvy získat vermikompostér, který bychom 

využili pro recyklaci bioodpadu, který máme z projektu Ovoce do škol a bioodpadu ze školní 

jídelny. Získaný výživný substrát upotřebíme v našem školním skleníku pro pěstování 

pokojových květin. 

Na konci školního roku nás ještě čeká Den s Lesy ČR a za naši celoroční práci výlet do ZOO 

v Olomouci. 

Děkujeme všem, kteří nám při naší práci pomáhali a podporovali nás. 
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12. Inspekční činnost  

 

 
a) Česká školní inspekce  - jen formou rychlých šetření 

 

 

b) z další kontrolní činnosti: 

 

1. Audit školní jídelny ZŠ a MŠ - nebyly shledány nedostatky 

 

2. Kontrola KHS Frýdek-Místek – březen 2017 – měření teploty stravy a hygiena 

prostor pro přípravu, uložení a výdej jídel - nebyly shledány nedostatky 

 

3. Kontrola KHS Frýdek-Místek – květen  2017 - měření CO2 ve třídách a čistota 

prostor  - nebyly shledány nedostatky- nebyly shledány nedostatky 

 

4. Kontrola zřizovatele OÚ - finanční audit - nebyly shledány nedostatky 

 

5. Kontrola VZP - nebyly shledány nedostatky 

 

6. Kontrola OSSZ - nebyly shledány nedostatky 

 

7. Ex-post kontrola projektu č. CZ.1.10/2.1.00/30.01637, Regionální rada regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady  - nebyly shledány 

nedostatky 
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13. Údaje o hospodaření školy 

 
Statistika se zpracovává za kalendářní rok, tedy k 31.12.2017 

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

14.1 Les ve škole  

 

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

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

 

MEZINÁRODNÍ PROGRAM LES VE ŠKOLE.  Prací v program Les ve škole naše škola 

pokračovala v rozvíjení žáků k přírodě, na propojení výuky naplňující rámcový a školní 

vzdělávací program společně s upevňováním výstupů environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty s vlastními zážitky a zájmy žáků. Žáci se v tomto školním roce opět věnovali 

poznávání a zkoumání lesa při vycházkách a exkurzích, besedách, při akcích zaměřených na 

pomoc lesu. 

 

Aktivní práce žáků v programu Les ve škole v letošním školním roce opět ukázala zájem žáků 

o vlastní projekty a udržitelnost celoškolních tematických aktivit navazujících na spolupráci 

s obcemi a odborníky. 

14.2  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 

 

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

  

  

V letech 2017-2018 probíhá vzdělávání v rámci projektu Personální podpora, profesní 

rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Raškovice, které je zaměřeno na: 

osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodů dětí 

z MŠ a ZŠ, podporu extrakulárních aktivit, spolupráci školy s rodiči a žáky, se pedagogové 

proškolili v oblasti. 

 

 

V letech 2017-2019 jsme zapojeni v projektu - Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k 

efektivnímu vzdělávání všech žáků. Cílem projektu je zvyšování otevřenosti škol v oblasti 

inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských 

institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje metodickou 

podporu pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných 

kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření. 

Primárním nástrojem je pilotní ověřování pozice Koordinátora inkluze, v rámci toho se 

koordinátor účastní vzdělávání v délce 250 hodin studia na MU Brno a UJEP  

 

V rámci projektu PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE 

KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660 spolufinancovaného 

Evropskou unií, realizovaného UPOL a OU se do vzdělávání zapojili pedagogové MŠ. 

 

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových 

didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. 

V rámci projektu se pedagogové MŠ účastní vzdělávání v oblasti didaktik:  

Polytechnická výchova 

Enviromentální výchova 

Osobnostní výchova 

Komunikace 

Dramatická výchova 

Aktualizace ŠVP 
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16. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 
 

V letošním školním roce realizujeme 6 projektů spolufinancovaných z cizích zdrojů. 
 

16.1 V letech 2017-2019 realizujeme projekt: Personální podpora, profesní rozvoj 

pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Raškovice,  

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002012 spolufinancovaného Evropskou unií. 

Na projekt jsme získali částku 1.318.054 Kč 

Projekt je zaměřen na: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, 

usnadnění přechodů dětí z MŠ a ZŠ, podporu extrakulárních aktivit, spolupráci školy s rodiči 

a žáky. 

V rámci projektu jsme okruh zaměstnanců školy rozšířili o školního asistenta pro MŠ, paní 

Jaroslavu Škanderovou, školního asistenta pro ZŠ, paní Růženu Blahutovou. Jejich pracovní 

náplní je pomoc při dohledu a organizaci výuky pedagogů obou stupňů zařízení a pomoc 

dětem a žákům z méně podnětného prostředí v oblasti socializace a vzdělávání. 

Žákům s individuálními potřebami při zvládání výuky byly umožněny po domluvě se 

zákonnými zástupci doučovací hodiny z hlavních předmětů, českého jazyka, matematiky a 

anglického jazyka, jež mají především za úkol naučit žáky učit se, najít si svůj osobní 

pracovní styl a využívat svůj potenciál. 

Pro žáky nadané jsou zřízeny kluby deskových her. 

Pedagogové se účastní vzdělávání v oblasti matematické a předmatematické gramotnosti, 

mentoringu, jazykového vzdělávání a osobnostně sociálního rozvoje. 

 

16.2 Projekt Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu 

vzdělávání všech žáků, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 spolufinancovaného 

Evropskou unií, realizujeme ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem a Masarykovou univerzitou Brno. 

Cílem projektu je zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací 

praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního 

vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje metodickou podporu pedagogických 

pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky 

s potřebou podpůrných opatření.  

Primárním nástrojem jsou: 

1. pilotní ověřování pozice Koordinátora inkluze ve školách 

2. zřízení funkcí školního asistenta, školního speciálního pedagoga a školního 

psychologa ve školách. 

 

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni zajišťuje coby partner projektu 

metodické vedení školních asistentů (KA 05) na 15ti spolupracujících školách a vzdělávací 

akce pro rodiče a širší veřejnost na téma inkluzivní vzdělávání (KA 06). 

 

Koordinátorem inkluze na škole a vedoucím školního poradenského centra je Mgr. Sylva 

Mertová, na níž se můžete obracet při výukových obtížích žáka, školním neúspěchu, zajištění 

kontaktu na PPP či SPC, či při potřebě zkonzultovat školní zralost dítěte před nástupem 

k povinné školní docházce nebo návštěvu odborného poradenského zařízení. 

Školní psycholog provádí následující činnosti: 
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- Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických 

poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence. 

- Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci. 

- Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání. 

- Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách. 

- Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků. 

- Depistáž a diagnostika nadaných dětí. 

- Zjišťování sociálního klimatu ve třídě. 

- Screening, ankety, dotazníky ve škole. 

- Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována 

podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické 

podpory a vedení. 

- Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, 

zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení. 

- Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a 

vedení. 

- Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné 

zástupce. 

- Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení. 

- Kariérové poradenství u žáků. 

- Techniky a hygiena učení pro žáky. 

- Skupinová a komunitní práce s žáky. 

- Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod. 

- Podpora spolupráce třídy a třídního učitele. 

- Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání. 

- Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí. 

- Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení. 

- Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání. 

- Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání. 

- Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

- Metodická pomoc třídním učitelům. 

- Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení. 

- Účast na pracovních poradách školy. 

- Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného 

poradce, školního metodika prevence a třídních učitelů. 
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- Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými 

zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními. 

- Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě 

školního vzdělávacího programu. 

- Besedy a osvěta zákonným zástupcům. 

- Prezentační a informační činnost. 

- Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole. 

 

 

16.3  Pedagogové mateřské školy jsou zapojeni do projektu ve spolupráci s OU a UPOL: 

 

PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE KLÍČOVÝCH 

KOMPETENCÍ 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660 je spolufinancován Evropskou unií. 

 

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových 

didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. 

V rámci projektu se pedagogové MŠ účastní vzdělávání v oblasti didaktik a aktualizují ŠVP. 

 

 

 

16.4 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. 
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10.5 V letošním roce jsme se zapojili do projektu pokusného ověřování programu „Hodina 

pohybu navíc“. 

Program stanovuje jednu vyučovací hodinu pohybu týdně navíc pro žáky 1.-3.ročníku, kteří 

jsou současně žáky zapsanými k docházce ve školní družině. 

Zdůvodnění zavádění pokusného ověřování: 

Vzhledem ke stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu našich dětí, který plyne z 

nedostatečného pohybu, navrhlo MŠMT na jaře 2015 pokusně ověřit možnost zvýšení 

objemu odborně řízeného pohybu žáků v základních školách. 

Pokusné ověřování programu „Hodina pohybu navíc“ bylo vyhlášeno dne 14. 5. 2015 a 

bylo otevřeno pro všechny základní školy, které svou přihláškou pouze ztvrdily splnění 

vstupních podmínek – tedy zejména zajištění kvalifikovaných sil pro realizaci 

pokusného ověřování. 

Cíle pokusného ověřování: 

1. vytvořit, vydat a ověřit metodiku pro pohybové aktivity ve školních družinách a 

klubech, 

2. ověřit možnosti pozitivního ovlivňování rodičů žáků zapojených do pokusného 

ověřování, 

3. získat vyhodnotitelná data o průběhu zavádění metodiky programu „Hodina pohybu 

navíc“, 

4. připravit kvalitní podklady pro rozhodování o tom, zda a v jaké podobě začlenit 

úpravu koncepce pohybových aktivit do ŠVP školních družin. 

  

10.6  Podpora etické výchovy na škole 

v rámci projektu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a 

v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 

Podpora měkkých kompetencí pedagogů školy formou vzdělávání v oblasti etické výchovy, 

zejména  v obsahu témat odměny a tresty ve školní praxi, motivace žáka, prosociální 

komunikace, komunikace s rodiči… směřující ke zlepšení vztahů na škole vzhledem ke 

komunikaci učitel – žák – rodiče, zlepšení komunikace mezi pedagogy školy, zlepšení klimatu 

školy, zapojení pedagogů školy do inovace ŠVP -začlenění témat etické výchovy do koncepce 

školy a do vzdělávacích oblastí ŠVP  na I.stupni v návaznosti na samostatný předmět etická 

výchova na II.stupni –  podpora obsahu etické výchovy na celé škole již od raného věku napříč 

předměty a napříč školou. 

Cíl projektu byl zcela naplněn: 

Proškolení většiny pedagogů školy v oblasti měkkých technik workshopy v rozsahu 20 hodin 

na téma odměny a tresty ve školní praxi, motivace žáka, prosociální komunikace, komunikace 

s rodiči… směřující ke zlepšení vztahů na škole vzhledem ke komunikaci učitel – žák – 

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=68597&view=10209&view=10209
http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=68597&view=10209&view=10209
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rodiče, zlepšení komunikace mezi pedagogy školy, zlepšení klimatu školy. Školení sboru byla 

zajištěna u Etické výchovy ops. V rámci akreditovaných programů MŠMT. 

30.5.2016 seminář Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjádřování pozitivních očekávání 

7.6.2016 seminář Motivace žáků 

23.6.2016 seminář Prosociální komunikace 

25.11.2016 seminář Spolupráce pedagoga s rodiči 

26.11.2016 seminář Prosociálnost a agresivita 

Inovace ŠVP -začlenění témat etické výchovy do koncepce školy a do vzdělávacích oblastí 

ŠVP na I.stupni v návaznosti na samostatný předmět etická výchova na II.stupni –  podpora 

obsahu etické výchovy na celé škole, žáci by byli již od raného věku seznamování s obsahem 

etické výchovy a byly by podpořeny prvky etické výchovy napříč předměty a napříč školou. 

Byl vypracován dodatek ŠVP platný od 1.9.2016 pro začlenění průřezového tématu Etická 

výchova do ŠVP ve všech ročnících na I.stupni. Pro každý ročník byla tematicky vzhledem 

k učivu zařazena témata pro I.stupeň do předmětů český jazyk, prvouka, vlastivěda, výchovy 

dle aktuálního učiva. V každém ročníku je etické výchově věnován blok 4 vyučovacích hodin 

v měsíci a dále dle aktuálních témat a potřeb další vstupy pedagoga do výuky. 

Nákup odborné literatury a učebnic včetně pracovních listů k podpoře výuky EtV. Byly 

zajištěny učebnice etické výchovy pro I.stupeň, metodiky pro každého učitele včetně souboru 

pracovních listů a další knihy vhodné pro senzibilizaci v hodinách či knihy s etickými tématy 

hodnými k výuce a rozboru.  

Konkrétní měřitelné výstupy jsou doložitelné: 

-inovovaný školní vzdělávací program – zařazení průřezového tématu ETV do ŠVP I.stupně, 

-certifikáty za jednotlivá proškolení pedagogů na workshopech 25 x 5 WS = 125 certifikátů 

-soubor odborné literatury a učebnic, pracovních listů pro podporu etické výchovy 


