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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 

 

kontakt Tel.: 558 425 551, 558 425 555 

e-mail: zsraskovice@centrum.cz 

www.zsraskovice.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 84 

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 84 28             14 

1. stupeň ZŠ 10 217 21,7 x 

2. stupeň ZŠ 8 177 17,7 x 

Školní družina 4 120 30 30 

Školní jídelna MŠ x 84 x x 

Školní jídelna ZŠ x            385 x x 

 

Komentář: 5 žáků je trvale v zahraničí 
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1.5 materiálně-technické podmínky školy 

 

Učebny, herny 16 kmenových učeben, 1 herna 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, malá tělocvična vybavená jako 

posilovna a relaxační centrum, 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, 20 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  

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 – 20 ks, fotoaparát – 3 ks, tablety pro 

výuku, 

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 100.000,-Kč, 

- byly koupeny nové učebnice a učební pomůcky pro zpestření a názornost výuky 

v částce 150.000,-Kč, 

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

30.000,-Kč, 

- došlo k rekonstrukci podlahy v ředitelně a na provozním úseku 

- byla obnovena PC technika v hodnotě cca 150.000,-Kč, 

- byly vymalovány potřebné prostory školy  

 

MŠ 

- proběhla obnova herních prvků a osadba ploch na zahradě školy a před budovou 

v hodnotě 486.000,-Kč z dotačního titulu SFŽP 

 

 

Začala výstavba pro rozšíření kapacity budov ZŠ i MŠ z důvodu stálého nárůstu počtu 

žáků i dětí. 

 

 

 

 

Komentář:  

 

 

 

 

 

 

1.6 Údaje o školské radě 

 

Datum zřízení 1. 1. 2006 

volby na nové období proběhly v roce 2018 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt Předsedkyně paní  Mgr.Sylva Mertová, 

sylvamertova@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 70 

Počet učitelů ZŠ 29 

Počet vychovatelů ŠD 4 

Počet učitelek MŠ 8 

Počet asistentů pedagoga v ZŠ 6 

Počet asistentů pedagoga v MŠ 2 

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 9 

 

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 75 Učitelky MŠ 75 

Vychovatelky ŠD 75 Vychovatelky ŠD 75 

 

Komentář: 

 

 

 

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 29 pedagogů, 12 učitelů na I. stupni a 

17 na II. stupni, z toho jedna ředitelka školy. Ve školní družině pracují dvě vychovatelky na 

plný úvazek a dvě na zkrácený. Na škole působilo 8 asistentů pedagoga. 

  V rámci projektu ESF jsou na škole zřízeny pozice školních asistentů a školního 

psychologa. 

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 a 2 asistentů pedagoga. 

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 20, 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. 
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 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. 

Provoz mateřské školy zajišťují dvě 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 

5 6 1 20 1 11 0       6 0 2 7 45 

 

Komentář: včetně učitelek MŠ a ŠD, asistentů 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 19/20 

2 38 5 7 

 

Komentář:  

 

 

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

 
Letos vychází 44 žáků, přihlášky ke studiu podalo 49 žáků. Úspěšně bylo přijato 44 žáků, viz přehled 

st. oborů. 
 

 Počet žáků dívek chlapců 

z 9.ročníků 39 26 13 

neprospěli v 9.ročníku 1 1 0 

přecházejících z 8.ročníku 0 0 0 

přecházejících z 7.ročníku 

přecházejících z 5.ročníku 
3 

1 

0 

1 

3 

0 

CELKEM 44 28 16 

 

Typ studia Počet 

žáků 

4 leté maturitní studium 28 

4 leté učební obory s maturitou 0 

3 leté učební obory 12 

6 leté gymnázium 3 

8 leté gymnázium 1 

Celkem 44 
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  Název školy Zaměření-studijní obor 

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410 
osmileté (všeobecné) 
gymnázium 

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410 všeobecné gymnázium 

2 Gymnázium Beskydy mountain academy s.r.o Frýdlant nad Ostravicí gymnázium 

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

1 Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, Nám. T. G. Masaryka gymnázium 

1 
IUVENTAS – Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o., Kounicova 
1320/2, Ostrava – Moravská Ostrava 

pedagogické lyceum 

1 Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava Poruba gymnázium 

1 Bezpečnostně právní akademie, Ostrava bezpečnostně-právní činnost 

2 PrimMat - Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., FM Ekonomika a podnikání 

1 Církevní konzervatoř Německého řádu, Bethovenova 1, Opava zpěv 

1 
Střední odborná škola AHOL, Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava-
Vítkovice 

Ošetřovatel 

6 Střední odborná škola Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká   provoz a ekonomika dopravy 

1 Střední odborná škola Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká Autoelektrikář 

1 Střední odborná škola Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká  
Obráběč kovů se zaměřením na 
obsluhu CNS strojů 

1 
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, 
1.máje, Odry 

předškolní a mimoškolní 
pedagogika 

1 
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace,28. října 1597 

ekonomické lyceum 

1 
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace,28. října 1597 

strojírenství 

2 
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace,28. října 1597  

veřejnosprávní činnost 

1 Střední škola gastronomie, oděvnictví  služeb, T.G.Masaryka, F-M aranžér 

1 Střední škola gastronomie, oděvnictví  služeb, T.G.Masaryka, F-M cukrář 

1 Střední škola gastronomie, oděvnictví  služeb, T.G.Masaryka, F-M pekař 

1 Střední škola Kostka, s.r.o, Vsetín právo,řízení firem a bankovnictví 

2 Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069  tesař 

2 Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069  elektrikář - silnoproud 

1 Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069  truhlář 

1 Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069  elektrikář - slaboproud 

1 Střední škola teleinformatiky,Ostrava, p.o. 
Informační a komunikační 
technologie 

1 Střední umělecká škola, Frýdek Místek,  příspěvková organizace grafický design 

1 Střední umělecká škola, Ostrava,  příspěvková organizace průmyslový design - obaly 

1 Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace průmyslový design - výrobky 

1 Střední zdravotnická škola AGEL, Slovenská 1, Český Těšín zdravotnické lyceum 

1 Střední zdravotnická škola, F-M praktická sestra 

44 celkem   

 



 11 

 

5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu 

 
 

Celkový přehled 

 

 Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

(uvolněn) 

1. pololetí 267 113 3 5 

2. pololetí 275 105 2 2 

 

 

 

5.2 výchovná opatření  

 

 

 Pochvala TU Pochvala ŘŠ 

1. stupeň 176 4 

2. stupeň  121 32 

 

 

 Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

II. st. 

z chování 

III. st. z 

chování 

1. stupeň 16 2 0 0 0 

2. stupeň            22     10 1 2 1 

 

 

 

 

5.4 Údaje o absenci 

 

 

Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1.pololetí       14261 36,567 0 0 

2.pololetí      19985 52,044 91 0,237 
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5.5 Údaje o integrovaných žácích: 

 
Na škole je evidováno 51 žáků s SVP -  z toho: 

 

 16  s VPCH ( mírné, střední i závažné )  

 38  s VPU ( mírné, střední i závažné ) 

 10  DLOUHODOBÉ SVP vyplývající ze zdravotního stavu či jiných okolností  

 1    MÍRNÉ TĚLESNÉ POSTIŽENÍ  

 8    VADY ŘEČI ( mírné, střední i závažné ) 

 2    LMP 

 5    S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM 

 3    S PORUCHOU AUTIST. SPEKTRA 

 3    SVP Z DOPADU JINÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ŽÁKA 

 2    S IDENTIFIKOVANÝM NADÁNÍM  

 

 

Komentář :  
 

 

 

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. 

 

 

                      

Celostátní soutěže: 
 

Vánoční festival dětských pěveckých sborů ve Frýdku- Místku                         

Náš pěvecký sbor Caro získal krásné 1. místo – tedy umístění ve zlatém pásmu. 

 

 

Krajské soutěže: 

 
1. ASTRONOMICKÁ OLYMPIÁDA  

Moravskoslezský kraj 
7. třída  Štěpán Čompa - krajské kolo 25. místo, kategorie GH 

 

 

2. Matematický klokan 
Kategorie Kadet Muroňová Anita 9. A  108b   8. místo 

 

3. volejbal krajské kolo dívek 2. stupeň – 2. místo 

 

4.  přehazovaná – 2. místo smíšená kategorie 4. - 5. ročník 



 13 

Okresní kola a soutěže: 

 

1. matematický klokan 

 
Kategorie Benjamín   Eduard Muroň 7. B   103b   7. místo 

Kategorie Klokánek  Koloničný Roman  5. A  110b  7. místo 

Kategorie Kadet  Muroňová Anita 9. A   108b  5. místo 

 

 

    2. MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA  

  

Z 5 Vepřeková Julie    6. místo 

Z 6 Hrubiš Vít    6. místo 

Z 7 Uhrová Soňa    4. místo 

Z 9 Muroňová Anita    4. místo 

 

 

     3. PYTHAGORIÁDA     

6. třída: Kohut Matěj 6. A - 6. místo 

             Vojtěch Ramík 6. B - 6. místo 

7. třída: Vojtěch Kačmařík 7. A - 5. místo 

 

 
4. FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA – Archimediáda 

 

Pánková Žofie 7. B – 6. místo 

 

  

 

5. Sportovní soutěže: 

 
Čeps florbal – 4. - 5. ročník – 2. místo, 

ASŠK florbal – 4. – 5. ročník – 4. místo-okresní kolo, 

fotbal – 8. – 9. ročník – 4. místo okresní kolo,  

fotbal – 6. -7. ročník – 6. místo – okresní kolo,  

mini volejbal – červená, oranžová, žlutá skupina – 1., 2., 3.místo ve všech kategoriích,  

florbal – 8. -9. ročník – 6. místo – okresní kolo,  

vybíjená okresní kolo děvčata 4. – 5. ročník – 2. místo, 

volejbal okresní kolo dívek 2. stupeň – 1. místo, 

minikopaná okresní kolo výběr 2. stupeň chlapci – 4. místo, 

vybíjená velikonoční beránek 4. – 5. ročník  - 2. místo 

fotbal McDonald´s cup 4. – 5. ročník chlapci – 2. místo 

pohár rozhlasu – soutěž družstev – dívky 6.- 7. ročník – 4. místo, dívky 8. -9. ročník – 4. 

místo,  

      chlapci 6. -7. ročník – 4. místo, chpalci 8. – 9. ročník – 6. 

místo 

Branný den Slezské brány – mladší žáci – 3. místo, starší žáci – 1. místo, celkově mezi 

školami – 1. místo 

Atletika Slezská brány – celkově mezi školami 3. místo + řada individuálních medailí 

z jednotlivých soutěží 
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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. 

 

6.2  Ekoškola 

 

Ve středu 20. 6. 2018 se někteří členové ekotýmu a paní učitelky Koperová a Muroňová sešli 

ve čtyři hodiny ráno u školy. Čekala je dlouhá cesta do Prahy. 

Přijel pro nás hasičský minibus, který nás dovezl na hlavní nádraží v Ostravě. Nastoupili jsme 

na vlak a jeli rovnou do Prahy do Senátu ČR, kde jsme si již potřetí vyzvedli mezinárodní 

titul Ecoschool. 

Někteří z nás se zúčastnili slavnostního vyhlášení ve Valdštejnském paláci a zbytek naší 

výpravy si užíval her v krásném parku paláce. 

Poté jsme se vydali navštívit Pražský hrad a prohlédli jsme si chrám sv. Víta. Na Karlově 

mostě jsme si zakoupili suvenýry. 

 

 

 
POTŘETÍ V SENÁTĚ ČR 

/ 5 
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů – zpracovala PaedDr. Jana 

Halamová – metodik prevence 

 
 

7.1    Primární prevence rizikového chování žáků je jedním ze stěžejních pilířů výchovného 

působení školy na žáky. Její prioritou jsou aktivity vedoucí k předcházení rozvoje 

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

o rizika vzniku 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. Primární aktivity školy jsou směrovány k 

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

   Vzhledem k výsledkům evaluace MPP z předešlého školního roku, s ohledem na 

přetrvávající problémy byl v letošním školním roce  MPP zaměřen na následující oblasti:  

 
 emoce  a vztahy – práce s emocemi a vztahy mezi dětmi napříč všemi ročníky, 

včetně pedagogů 

- během celého školního roku probíhaly ve všech třídách preventivní lekce, bloky i celá 

dopoledne pod vedením TU, MP i odborných lektorů. Nejmladší žáci poznávali emoce, starší 

pak způsoby, jak s nimi pracovat (viz. aktivity pro žáky) 

 

 kryté záškoláctví - (u výukově slabších žáků jako forma úniku před neúspěchem, 

forma řešení osobních problému se spolužáky, rodinné problémy, domluva na postupu 

řešení) 

 

-v tomto školním roce se potýkáme s problémem záškoláctví, jak pravým, tak také krytým 

rodiči. Po opakovaných osobních pohovorech s rodiči, jsme se obrátili na OSPOD a Policii 

ČR, neboť nedošlo k nápravě. Kázeňsky jsme udělili dvě dvojky z chování a tři trojky 

z chování  za neomluvenou absenci.(91hod.neomluvených) 

 

 závislostní chování -  netolismus, nomofobie ovlivňující fungování žáků ve škole  

 

 rizikové formy komunikace pomocí multimédií včetně kyberšikany 

-tyto problematiky jsou součástí  ŠVP,   během školního roku probíhaly navíc ještě 

preventivní lekce ve všech třídách od 5.ročníku vedeny odborníky PPPP v OV, p. Veličkou a 

p. Klossem na témata – Rizika elektronické komunikace, Nebezpečí kyberšikanyI a II. 

 

 agrese  - práce s posměchem žáků mezi sebou s cílem minimalizovat riziko možné 

následné šikany , agresivní chování - začínající šikana a s tím spojena nevhodná, vulgární, 

agresivní komunikace mezi žáky  

-s agresivním chováním žáků se potýká každá škola, preventivně se snažíme vést žáky 

k asertivnímu způsobu prosazování vlastních požadavků, ve třídách průběžně probíhají 

preventivní akce na podporu zdravého klimatu, neagresivního způsobu jednání, jak s TU tak 

také s odbornými lektory, kteří  jednotlivé lekce realizují.……V letošním školním roce jsme 

řešili několik případů agresivního chování žáků vůči sobě i k vyučujícím, (po opakované 

apelaci na žáky i rodiče se vesměs hodně případu vyřešilo včas a situace ve třídách se 

uklidnila, v případech, kdy nedošlo k požadovanému zlepšení  chování byly nakonec uděleny 

kázeňské tresty –  důtka TU, ŘŠ i druhé stupně z chování) 
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 pedagogická podpora kolegům při řešení problémů týkajících se rizikového chování 

žáků 

-ve škole už několik let funguje školní poradenský tým- VP,MP,psycholog a spec.pedagog, 

kolegové  většinou řeší problémy včas, po poradě s metodikem prevence či výchovným 

poradcem, se snažíme najít východisko z každé situace. Pro kolegy organizujeme každý rok 

speciální školení v určitým přesahem na prevenci- letos to byly témata: Autoagrese dětí a 

Nebezpečí kyberprostoru (oba semináře byly realizované odbornými institucemi a 

erudovanými lektory)   

 pedagogická a psychologická podpora inkluzívním žákům a jejich třídním 

kolektivům, žákům traumatizovaným, procházejícím obdobím s těžkými osobními, 

rodinnými problémy 

  Páteří MPP v letošním školním roce byly emoce a vztahy. Preventivní programy byly 

letos zaměřeny na práci s emocemi a na vztahy mezi žáky. MPP byl letos opět doplněn o 

aktivity z preventivního projektu „Mějme je rádi, i když jsou jiní!“ Na tento projekt jsme 

získali dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora 

aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 

2018/2019“. Projekt byl zaměřen na budování a podporu pozitivních třídních klimat, na 

implementaci vhodných vzorů, modelů chování, tvorbě pozitivních postojů žáků ve třídách 

s „rizikovými“ žáky a přetrvávajícími výchovnými problémy.  

V říjnu 2018 proběhlo šetření klimat jednotlivých tříd formou dotazníků – www. 

proskoly.cz., u mladších žáků jsme použili pomocné sociometrické dotazníky. 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 březnu 2019 proběhlo navazující šetření 

třídních klimat, hlavně v těch třídách, kde se vyskytly problémy během školního roku. Po 

konzultaci s vyučujícími, TU, výchovným poradcem a psychologem realizovala metodička 

prevence během školního roku intervenční lekce a jiné preventivní aktivity cílené pro určité 

třídy a její konkrétní problém. Velmi pozitivně vnímáme přítomnost psychologa na škole. 

Letos jsme měli možnost spolupracovat s Mgr. Filipem Jadlovcem, který nám byl cennou 

profesionální podporou. 

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.  Zaznamenali jsme také určitou nespokojenost 

některých rodičů s postupy školy. V těchto případech byla jejich nespokojenost projednána 

nejenom s TU, VP a MP, ale také ředitelkou školy, byly nabídnuty způsoby řešení jejich 

problémů v možnostech školy. 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 je 

vážně poškozuje, v takových případech se obracíme se žádosti o pomoc na OSPOD – FM, 

Policii ČR. 

Velká část problémů žáků, řešených v letošním školním roce pramení z osobní i rodinné 

situace (nefungující rodiny, smrt blízkého člověka, alkohol rodičů, nezájem rodiče o dítě, 

projektivní výchova,…). Z toho pramení frustrace dítěte a jeho nevhodné chování ve škole, 

které je posléze řešeno kázeňsky (nejdřív pohovorem, ale po opakujících se problémech se 

musí sáhnout i po tvrdších kázeňských trestech). Toto se objevilo i letošním hodnocení 

chování žáků, kde bylo uděleno několik důtek ŘŠ a snížených stupňů z chování. 

 

Letos jsme se zabývali hlavně nevhodným až agresivním chováním žáků k jiným žákům, 

také k učitelům, se sebepoškozováním, se záškoláctvím, s poruchami příjmu potravy, 
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zaznamenali jsme i případy sexuálního rizikového chování. Všechny případy jsme ve 

spolupráci se školním poradenským pracovištěm, rodiči, vedením školy a občas i za pomoci 

OSPOD a Policie ČR vyřešili. Věříme, že k prospěchu dětí. 

 

 

Spolupráce s odbornými institucemi 

                   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, SVP- FM, PPPP- OV 
konzultace ohledně problémových žáků, rodin 

- systém včasné intervence, preventivní lekce 

Orgány státní správy -  OÚ, MÚ- FM, 

Policie ČR,  

besedy s pracovníky OÚ Raškovice, volba práce, 

řešení případů problémových rodin 

Odborníci ( MUDr.Fridrichová M., 

Velička T., Klosse R,  ,Bc.Svobodová J., 

Z. Cmielová.…) 

besedy, přednášky, rodinná terapie, psychologická  a 

odborná pomoc, preventivní lekce 

 

Vzdělávání pedagogů v rámci prevence  

 

Název a zaměření vzdělávání Počet 

hodin 

Realizátor – organizace, 

odborník 

Počet školených 

pedagogů 
Krajská konference prevence MSK 20 MSK - Malenovice 1 

Autoagrese dětí 3 Mgr. Jadlovec Filip pedag. sbor 

Nebezpečí kyberprostoru 3 Velička T. Pedag.sbor 

Škola osobního života- sex. chování v 

dospívání 

4 Mudr. Fridrichová Marie 10 

    

 

Aktivity pro žáky  

 

aktivity organizace, jméno odborníka 

EDI- emoční inteligence do života – 

prevent.výukové bloky pro 2. ročníky 

Bc.Svobodová, OS AVE-Karviná 

Hasík pro 2. a 6.ročník HZS FM 

Kyberšikana pro 6.ročník Policie ČR 

Kyberšikana – výukové lekce pro žáky 5. až 

9.ročníků( Bezpečné využívání moderních 

technologií, soc. sítě a kybergrooming, Kyberšikana a 

sexting,) 

PPPP-Ov, Velička T., Klosse R. 

Jak si nenechat ublížit, nechej mě, ne to nechci! 

pro žáky 2 – 5. roč. 

Hrušková, poradna pro ženy a dívky FM 

Rosteme spolu - Vztahy - škola do života pro 

žáky 4. až 6.ročníků – preventivní  bloky 

Bc.Svobodová, OS AVE-Karviná 

Adaptační  pobyt pro žáky 6.ročníků– 

Višňovka 

Bc.Svobodová, OS AVE-Karviná 

Škola osobního života-zdravá integrace 

sexuality  a Jak se rodí rodina - 5. až 9.ročník 

Mudr. Maria Fridrichová, Centrum pro 

rodiny a soc.péči, OV 

Drogy v dospívání pro 9.ročník Velička, PPPP-Ov 

Domácí násilí pro 8.ročník PaedDr. Halamová Jana 
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Sebepoškozování pro 8.ročník PaedDr. Halamová Jana 

AIDS a jiné pohlavní nemoci – výuková lekce 

pro 9.ročník 

PaedDr. Halamová Jana 

Školení první pomoci pro 8.roč Foldynová P. 

Bezpečnost především pro 1.stupeň  Policie ČR, Plesnivčáková 

 

 

 

 

 

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 na půdě školy (tabák, alkohol) - 

neřešili jsme letos a ani minulý školní rok žádný přestupek, také jsme letos neřešili žádné 

případy kyberšikany 

- 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 

- úspěšně realizovat preventivní projekt „Mějme je rádi, i když jsou jiní!“, podpořen 

v dotačním řízení MSK 

-  vytvořit nový preventivní projekt „Bezpečně na kyberhřišti“a uspět s ním v dotačním řízení 

MSK  

- stabilizovat a ozdravit některé problematické třídní kolektivy  

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

poradenským pracovištěm 

 

 

Nedařilo se: 

1. Přivést rodiče k tomu, aby využili možnost odborných seminářů pro ně připravených.    

(Rizika internetové komunikace, Jak na výchovu dítěte, Co dělat když….? ). Letos jsme 

připravili 4 besedy pro rodiče s T. Veličkou z PPPP-OV a školním psychologem  Mgr.F. 

Jadlovcem. Na seminář- Rizika internet. komunikace přišlo žalostně málo rodičů, jenom 6. 

2. Vést smysluplný dialog s některými rodiči, hlavně při výchově jejich dětí vzhledem 

k jejich nevhodnému chování, záškoláctví či protektivnímu způsobu výchovy. V některých 

případech jsme byli nuceni obrátit se o pomoc na OSPOD nebo Policii ČR. 

3. Ozdravit klima 7.B  a 8.B třídy , přes malé a krátkodobé úspěchy je výsledek 

neuspokojivý. V příštím školním roce je potřeba se na tyto dvě třídy více zaměřit. 
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7.2   činnost kroužků na škole v rámci volno časových aktivit 

 

vedoucí kroužek čas 

Pánková Lucie 

 

Keramika Pondělí, co 14dnů od 15.30-

17.00 hod. 

Theuer Martin 

 

Sportovky Úterý od 13.40- 15.00 hod. 

Felcmanová Kristýna 

 

Taneční kroužek Středa 14.00-15.00 hod. 

Nguyenová Nela Výtvarný kroužek 2x týdně pondělí, čtvrtek 

15.15 – 16.30 hod. 

Veselka Marek Florbal 1.st a 2st. 1stupeň – středa  

13.10-14.40 hod. 

2stupeň – čtvrtek  

14.00- 15.30 hod.  

Muroňová Tereza Taneční kroužek Úterý 14.00-15.00 hod. 

 

Štenclová Michaela Aj konverzace pro 9.roč. Pátek 14.00-15.00 hod. 

 

Kajzarová Anna Klíček 

Caro 

Sólový zpěv 

Pondělí 13.15 - 14.00 hod. 

Středa 14.00 - 15.30 hod. 

Pondělí, středa –individuální 

domluva 

Kuriplachová Dana 

 

Přírodovědný kroužek středa 14.00 - 14.50  hod. 

Halamová Jana 

 

Školní divadlo pátek 14.00 - 15.00 hod. 

p. Lančová,  

p. Šnejdar Václav 

p. Pifka Mirek 

Věda nás baví  

 

středa  

1.skup. -12.45 – 13.45hod. 

2.skup.-13.00-14.00 hod. 

Korbášová Hana 

 

Šikulové pro 1.st. pondělí  

1.skup. - 13.30 - 15.00  hod. 

úterý  

-2. skup.13.30 - 15.00  hod. 

p.Heřman  Myslivecký kroužek čtvrtek od 14.00 hod.  

Začíná od 27.9.2018 

p.Surma Šachy úterý  

1.stupeň - od 13.00 -14.30 hod.  

2stupeň - od 14.30 - 16.00 hod.   

od 2.10.2018 

p.Javorek Dílny- technické výrobky 

 

liché týdny od listopadu čtvrtek 

od 14.00 hod. 

Vepřeková  Quilling  

 

pondělky, co 14 dní, začínáme 

8.10.2018, 

 od 15,15 - 16,45 hodin. pro 

žáky 2. - 7. tříd 
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8. Zpráva o činnosti v oblasti výchovného poradenství  

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

jednání, vystupování v souladu s celoročním plánem. 

 

8.1 Výchovný poradce:  

 

Mgr. Vendula Chodurová 
 

Počet žáků, studentů šk. zařízení celkem  383  žáků.  

 

V konzultačních dnech využilo informace výchovného poradce 41 rodičů 

 

Známý počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) ke dni 15.6.2019 

64   z toho dívek 24. 

 

Kolik žáků celkem bylo vzděláváno dle Individuálního vzdělávacího plánu: 51                  

z toho pro mimořádné nadání ……0……  

pro jiné znevýhodnění (uveďte jaké a počet žáků) ... 

 16  s VPCH ( mírné, střední i závažné )  

 38  s VPU ( mírné, střední i závažné ) 

 10  DLOUHODOBÉ SVP vyplývající ze zdravotního stavu či jiných okolností  

 1    MÍRNÉ TĚLESNÉ POSTIŽENÍ  

 8    VADY ŘEČI ( mírné, střední i závažné ) 

 2    LMP 

 5    S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM 

 3    S PORUCHOU AUTIST. SPEKTRA 

 3    SVP Z DOPADU JINÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ŽÁKA 

 2    S IDENTIFIKOVANÝM NADÁNÍM  

 

 

U žáků s VPU byla prováděna náprava (jen u ZŠ a víceletých gymnázií): 

 

Celkový počet žáků  32 

zatrhněte platný údaj: v rámci disponibilních hodin, nad rámec výuky (před/po vyučování) 

 

jmenovitě učitelé, kteří prováděli nápravu:  

Mgr. Ochmanová Ivana,  Mgr. Kristýna Felcmanová,  Mgr. Vendula Chodurová  

 
Taktéž byla poskytnuta 17 žákům Pedagogická intervence, kde byla zajištěna výuka žáků v těch 

oborech, kde žáci selhávají ( Čj, M, Aj,..). Pedagogickou intervenci zajistila Mgr. Mertová Sylva 

Péče a vzdělávání žáků se SVP bylo poskytováno v úzké spolupráci s: 

 

PPP (uveďte adresu):   

 PPP Frýdek Místek, Palackého 130 

 PPP Ostrava – Poruba, 17.listopadu 1123 

 PPP Nový Jičín, Žižkova 3, 741 01 Nový Jičín 

 

SPC (uveďte adresu):   

 SPC Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 2656/1a 

 SPC Ostrava - Zábřeh , U Studia 33/2654  

 SPC Frýdek- Místek , 28.října 1884  
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V kolika případech byl přítomen pracovník školského poradenského zařízení (PPP, SPC): 6  a 

jakou problematiku jste řešili: kontrola IVP, problémy ve výuce, konzultace chování, 

hodnocení - klasifikace, IVP ve školce, pozorování chování žáka ve výuce, projednávání 

osvědčených podpůrných opatření.  

 

Zpracování a kontrola IVP  včetně samotného hodnocení probíhala dle plánu. Všechny 

plány IVP či PLPP byly schváleny PPP a SPC. Kontrolu platnosti posudků z PPP a tudíž IVP 

prováděl výchovný poradce průběžně během školního roku. Vyplnění dotazníku do PPP 

zajišťují na popud výchovného poradce samotní TU. Termíny přešetření si hlídá škola a 

s předstihem kontaktuje PPP či SPC. Vyplněný dotazník před odesláním vždy kontroluje 

výchovný poradce.  

 

V průběhu školního roku dochází pravidelně k depistáži a monitoringu žáků, aby bylo včasně 

odhaleno podezření na SPU. Dále je pro tyto žáky po konzultaci s výchovným poradcem a 

s rodičem připraven plán pedagogické podpory a ten je v průběhu 3 měsíců vyhodnocen. 

Pokud nastavená podpůrná opatření jsou nedostačující, je žák objednán na vyšetření do 

odborných pracovišť (zejména PPP). Škola pak postupuje v souladu s doporučením PPP.  

 

Počet realizovaných besed pro rodičovskou veřejnost 10 s tématikou 

 

1. Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče   

2. Informační schůzka rodičů předškoláků o školní zralosti a připravenosti v MŠ Pražmo 

3. Konzultační odpoledne pro rodiče budoucích prvňáčků v ZŠ Raškovice 

4. Škola nanečisto   

5. MŠ – přednáška psychologa  

 

Realizované akce pro žáky ZŠ:  

1. Legiovlak 9.A, 9.B, 6.B 

2. Kniholympiáda Paskov 

3. Adaptační  pobyt Višňovka – 4.B 

4. Branný den Libavá  

5. Adaptační pobyt 6.A, 6.B  

6. Sluňákov 5.A,5.B  

7. Knihovnická lekce 7.A, 9.A , 2.B , 9.B 

8. Pevnost poznání Olomouc 

9. Ukázka dravců  

10. Exkurze FM Muzeum Beskyd 

11. Vlastivědná vycházka 9.A 

12. Beseda v knihovně 3.B 

13. Komentovaná prohlídka F-M 3.A, 3.B  

14. Besedy ke vzniku republiky  

15. Exkurze Svět techniky 6.A,6.B 

16. Staleté kořeny 4.A,B 

17. Beseda – adventní a vánoční bytosti 6.A, 5.B  

18. Beseda o Vánocích – p.Polášek – 1.stupeň 

19. Exkurze bazilika ve Frýdku-Místku 7.A 

20. Planetárium 5.A,5.B 

21. Divadelní představení Ostrava -Sněhurka -1.stupeň  

22. Historie rodu Pražmů – 9.A  
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Poradenské služby ve škole poskytoval ve školním roce 2018/2019 školní poradenský 

tým, který byl tvořen výchovným poradcem a (uveďte jmenovitě):  

 

Mgr.Sylva Mertová, Mgr. Vendula Chodurová , Mgr. Hana Kachtíková, PaedDr. Jana 

Halamová, Mgr. Filip Jadlovec, Mgr. Ivana Ochmanová  

 

 

 

8.2 Hodnocení činnosti kariérového poradce ve školním roce 2018/2019. 
 

Mgr. Sylva Mertová 

 

V průběhu celého školního roku 2018/2019 probíhalo: 

 

1. Postupné a soustavné poskytování informací žákům, přiměřených jejich vývojové úrovni, i 

potřebných informací rodičům o hlavních typech a druzích středních škol a jejich 

společenském poslání, o možnostech a požadavcích studia na nich, o soustavě studijních a 

učebních oborů, které lze na středních školách studovat, o povoláních, pro která tyto studijní a 

učební obory své absolventy připravují, o potřebě pracovníků pro tato povolání, obsahu 

činnosti a nárocích, které tato povolání kladou na pracovníky, o možných způsobech dalšího 

studia a zvyšování kvalifikace, o systému odměňování, sociálního zabezpečení atd.  

 

2. Soustavné komplexní sledování a hodnocení vývoje žáků i podmínek, za nichž tento vývoj 

probíhá, po celou dobu jejich docházky do školy, postupné rozvíjení jejich vlastního 

sebepoznávání a sebehodnocení.  

 

3. Včasné vytváření podmínek pro rozvíjení vlastností významných pro jejich další studijní a 

profesionální vývoj.  

 

4. Systematická poradenská a konzultační pomoc při postupném vytváření a ujasňování 

osobních představ o dalším studiu a budoucím povolání, při konfrontaci těchto představ s 

potřebami společnosti, při posuzování a hodnocení vlastních předpokladů pro další studium a 

přípravu na povolání a dále konzultační pomoc v průběhu bezprostředního rozhodování žáků 

o volbě dalšího studia na konci docházky do základní školy.  

 

 

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

střední. 

Účastnili se burzy škol organizované ÚP FM, ze SŠ k nám zavítali náboráři a studenti, aby žákům 

školy představili a nabídli možnosti studia. 

 

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

 

1. Trh vzdělávání a uplatnění – hala Polárka – 9.tř 

2. Třídní schůzka s rodiči vycházejících žáků, seznámení s podmínkami přijímacího 

řízení na SŠ pro rok 2018/2019 

3. Informace žákům ohledně dnů otevřených dveří na SŠ a SOU  

4. Třídní schůzka vycházejících žáků a jejich rodičů spojená s besedou se zástupci středních škol 

– burza škol na ZŠ Raškovice 

5. Návštěva žáků 8. ročníku na ÚP, ISP v rámci volby povolání, beseda k volbě povolání   

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

Odry 
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7. Seznámení se - Střední škola řemesel, Frýdek-Místek 

8. Seznámení se  - SŠ SP Primmat- soukr.podn.škola 

9. Seznámení se SZŠ Ostrava-p.Ševčíková 

10. Seznámení SŠ Ahol Ostrava 

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

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 Střední zdravotnická škola,   Frýdek-Místek,   738 01 

15. Seznámení se SŠ Gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek 

 

Adaptační pobyty: 

 

 Adaptační pobyt - 4.B   

 Adaptační pobyt 6.A,B - Višňovka 

 

 

Naše škola je zapojena v projektu OKAP ( Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK).  

V rámci projektu OKAP se chceme v průběhu tří let (2018–2021) zaměřit na podporu a zatraktivnění 

vzdělávání žáků v technických oborech, zejména strojírenských a elektrotechnických. K tomu vedou i  

aktivity projektu - zajištění zejména vzdělávání pedagogických pracovníků, poskytování metodické 

podpory a konzultační činnosti, zprostředkování síťování škol . Naší partnerskou střední školou je  

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se kterou v oblasti 

podpory polytechnického vzdělávání budeme spolupracovat v těchto aktivitách: 

 

 P3 Spolupráce se ZŠ, případně MŠ - sdílení učeben/dílen/laboratoří   

 P7 Kroužky pro ZŠ  

 P4 Dovednostní workshopy  s cílem podpořit polytechnické vzdělávání,  ve spolupráci se 

zaměstnavateli  

 

Exkurze a workshopy 

 

 WS SŠ řemesel FM - 7.roč 

 WS SŠ řemesel FM - 9.roč 

 WS SOŠ -  8.roč  - laboratoře 

 WS SOŠ Na Hrázi  8.roč 

 WS SOŠ Na Hrázi  9.roč 

 WS EXKURZE SOŠ Frýdlant – 7.A-dílny 

 WS EXKURZE SOŠ Frýdlant – 8.A-dílny 

 Exkurze 9.A,B – Hyundai Nošovice  

 Exkurze 8.A,B – Hyundai Nošovice  

 Exkurze 7.A – Pivovar Nošovice  
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9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Ve školním roce bylo na vzdělávání zaměstnanců školy vynaloženo celkem 109894,-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, Hallo Frýdek-

Místek, Tvořivá škola 

 

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 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. 
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10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 
10.1   STROM SVOBODY  -  100 let republiky 

 

K příležitosti 100 let republiky a na Den stromů jsme společně s představiteli obce v parku 

před školou zasadili lípu – STROM SVOBODY. 

 

      
 

      

 

 Velké oslavy 100 let republiky byly v raškovické 

škole zahájeny ráno 26. října 2018 po deváté 

hodině. Žáci si vyslechli prostřednictvím 

školního rozhlasu relaci o stoletém jubileu 

republiky v kontextu symboliky stromů svobody, 

které se v letech 1918 a 1919 sázely v českých 

zemích i na Slovensku na důkaz nově nabyté 

nejen politické volnosti. Tyto zásadní mezníky 

našeho národa přiblížil hlasatelský tým v podání 

žáků Karolíny Povolné ze 4. A, Karolíny 

Popelkové a Martina Michny z 9. B 

Před desátou hodinou zazněla ve školním 

rozhlase Smetanova symfonická báseň Vltava, 

která ohlásila hlavní oslavu 100 let republiky 

před budovou základní školy. Zde se shromáždili 

všichni žáci základní i mateřské školy, 

zaměstnanci, obyvatelé obce a vzácní hosté. 

Účastníky přivítala moderátorka Karolína 

Povolná (4. A), jež uvedla pěvecký sbor CARO s 
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písní Ach synku, synku. Po této Masarykově písni následoval proslov starosty obce Raškovice 

Jiřího Blahuty a recitace básně Josefa Václava Sládka Slovenská lípa v uměleckém ztvárnění 

Valentýny Vepřekové (9. A). 

Důležitost tohoto významného historického aktu připomněla ředitelka školy Mgr. Hana 

Kachtíková, která po poutavém proslovu pozvala všechny k vyvrcholení celé akce – zasazení 

Stromu svobody 2018. Tak se i stalo po závěrečné písni sboru CARO, jenž velice emotivně 

zazpíval českou hymnu. Sázení výročního stromu zahájila ředitelka školy spolu se starostou 

obce a poté následovali další hosté – například kronikářka obce Mgr. Anežka Nitrová, 

vedoucí obecní knihovny paní Marie Zemanová a další. 

Na paměť dalším generacím mohli všichni svou přítomnost na oslavách 100 let republiky v 

Raškovicích zpečetit svým podpisem na pamětní listinu z ručně vyrobeného papíru a zároveň 

se u Stromu svobody 2018 nechat vyfotit. 

Tento raškovický strom se zařadil mezi další zhruba 3 tisíce, a doplnil tak celorepublikovou 

mapu Stromů svobody. Mapu včetně více informací o tomto projektu naleznete 

zde: https://www.stromysvobody.cz/ 

 

 

 

10.2 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 a Mgr. 

Táni Farné: 

 
 

24.-25.9. 2018  - Praha hotel Ambasador  

                          finále mezinárodního projektu La Sophia  Kristýna Maťaťová + 9 děvčat 

 

27.9.                -  Pražmo, hotel Trávný -  vystoupení pro seniory                             sbor 

  

11.10. 2018     -  Talent FM, kino Bezruč  - semifinále a finále v pop. zpěvu         4 sólisté 

 

19.10.              – vystoupení pro Saft  Ferak -     Trávný                                           18 dětí 

 

26. 10.            – 100 výročí od založení ČR, sázení lípy                                         oba sbory 

 

31.10.             – vystoupení pro návštěvu ze Slovenska                                            CARO + sólisté 

 

30. 11.    Vánoční strom - vystupuje Klíček, 

                sólisté ze sboru CARO                                                                                 

   

1.12.      Benefiční koncert s Terezou Maškovou  

               kostel v Komorní Lhotce   

               Vystupují finalisté ,,Rozvíjej se poupátko“                                       4 děti 

                                        

3.12.      Vystoupení pro bývalé zaměstnance školy                                                 CARO                    

                                        

5.12.                     Festival dětských sborů Frýdek- Místek                                         CARO 

               sbor CARO 

                                      

https://www.stromysvobody.cz/
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14.12.     Vánoční koncert v Kostele sv. j. Nepomuckého                         sólisté      CARO 

                 

 

13.2. 2019          Generálka před nahráváním ve studiu v Ostravě  14 dětí 

 

28.2.                   Nahrávání s kapelou Marian 333   song Malawi   14 dětí 

                                

26.3.               vystoupení  sboru při příležitosti  svátku Dne učitelů                               

 

3. 5.        Sedlišťský slavík – sólisté     2 děvčata vystoupily jako hosté, vítězky      4  

               předchozích ročníků a  2 soutěžící  získaly 2. Místo  

 

15.5.       Den matek    pro Raškovické starší spoluobčany  sbor  

 

21.5.       Den matek                                                             sólisté +CARO  a KLÍČEK 

 

25.5.       Pražmovské veselení -                                             sólisté a část sboru 

  

 

16.6.               vystoupení s kapelou Marian333 a se symfonickým orchestrem          CARO 

                        Letní festival populární a filmové hudby Řepiště 

                                         

22.6.               Den Raškovic                                                                          sólisté, CARO                    
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10.3  ŠKOLNÍ AKADEMIE 

V úterý 21. 5. 2019 proběhla v sále hotelu Maryčka tradiční Akademie ke Dni matek, na které 

vystoupili žáci, kteří navštěvují kroužky na naší škole. Celou akademii nás provázel dětský 

pěvecký sbor Klíček a CARO. Vystoupily také žákyně z tanečního kroužku paní učitelky 

Felcmanové a Muroňové. Žáci z dramatického kroužku paní učitelky Halamové nás potěšily 

divadelním představením Andělka a Ďáblík a program zpestřili žáci a žákyně vtipnými 

básněmi. 

Velký dík patří všem dětem, které na akademii vystupovaly a také všem paním učitelkám, 

které tuto akademii připravily. 

 

 

 

10.5  V letošním roce jsme se zapojili jako škola organizátor do akcí dobrovolného svazku 

obcí Regionu Slezská brána  (DSO RSB). 
 

Ve středu 12. prosince 2018 se ve sportovní hale v Raškovicích konal již 3. ročník vánočního 

turnaje v minivolejbale, který je organizován pro žáky 1. stupně a který již tradičně připravuje 

Mgr. Markéta Muroňová. Tradičně jej spolupořádala zdejší základní škola ve spolupráci 

s dobrovolným svazkem obcí Region Slezská brána. Zúčastnit se ho mohly všechny základní 

školy regionu Slezská brána, tj. celkem 13 škol, kterým také byly rozeslány e-maily 

s pozvánkami a propozicemi.  Tentokrát se vedle „domácích“ zúčastnily děti z Vratimova 

(Datyňské), z Šenova a ze Sedlišť. Největší zastoupení hráčů měla tradičně pořádající škola, 

kterou reprezentovalo celkem 16 dvoučlenných týmů, tj. víc než polovina všech účastníků.   

Družstva byla rozdělena na žlutou, oranžovou a červenou kategorii. Ve žluté kategorii hráli 

žáci 1. a 2. tříd, v oranžové žáci 3. a 4. tříd a v nejtěžší červené kategorii soutěžili žáci 4. a 5. 

tříd. Celkem si zahrálo 55 dětí, které utvořily 27 družstev po 2 hráčích. Každý hráč si domů 
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odnesl medaili – za účast nebo tu cennější za 1., 2. nebo 3. místo. Po vyhodnocení výsledků 

mohly školy také získat pohár za dosažené výsledky. 

Zlatý pohár obhájila ZŠ Raškovice, stříbrný si odvezly děti do Šenova a bronzový putoval 

letos do Vratimova (Datyňské). Velmi sympatické bylo na jedné straně sice skromné ale na 

druhé straně také hrdé zastoupení ZŠ ze Sedlišť. S paní učitelkou přijelo jediné dvoučlenné 

dívčí družstvo. Nezvítězilo, ale zúčastnilo se, a tak i Sedliště byly vidět. To si zaslouží 

přinejmenším symbolický potlesk. 

 

 
 

Všechna místa na stupních vítězů patří zástupcům pořádající školy z Raškovic 

 

Mistrovství školek Slezské brány 2019 

 

 

Cílem akce je již tradičně sportovní vyžití dětí 

předškolního věku a jejich porovnání s ostatními 

předškoláky, které by mělo obohatit jejich sportovní 

život. Děti mají zároveň možnost si vyzkoušet 

sportovní disciplíny, které napomáhají jejich 

tělesnému rozvoji. Vzhledem k tomu, že se nejedná o 

individuální výkony, ale o výsledky celého týmu, 

zasoutěží si žáci společně s dalšími kamarády, což by 

mělo upevnit jejich vzájemné společenské vazby. 

Za účasti 9 školek z regionu Slezské brány, 

Šenova, Paskova, Václavovic, Sviadnova, Řepišť, 

Žabně, Raškovic, Nošovic, Vyšních Lhot, proběhlo 

https://mirekysek.rajce.idnes.cz/12_12_2018_Minivolejbal/
https://mirekysek.rajce.idnes.cz/12_12_2018_Minivolejbal/
https://mirekysek.rajce.idnes.cz/12_12_2018_Minivolejbal/
http://www.zsraskovice.cz/wp-content/uploads/2014/P1160844.jpg
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klání v několika disciplínách. 

Družstva tvořilo 10 dětí ze školky. Na některých stanovištích soutěží všichni žáci, na 

některých jen 5 vybraných jedinců. Výsledky se sčítají, nebo se bere výsledek nejlepšího 

žáka, bude uvedeno vždy u každé disciplíny. 

Atmosféra akce byla kouzelná, děti byly nažhaveny soutěžit, každou disciplínu si doslova 

užívaly. Paní učitelky jim byly oporou i podporou. 

Ačkoli byli vítězové vyhlášeni, nikdo nebyl poražený. Zvítězili všichni. 

 

1.místo MŠ Václavovice 

2.místo MŠ Raškovice 

3.místo MŠ Paskov 

Každý odešel s medailí, dobrým pocitem. Medaile rozdával pan starosta Petr Baďura z 

Paskova, předseda sdružení Regionu Slezská brána. Ten také děti na akci přivítal, společně s 

místopředsedou, panem Kožušníkem, starostou Řepišť, a paní ředitelkou ZŠ a MŠ Raškovice, 

Hanou Kachtíkovou. 

Za organizační tým je třeba poděkovat Mgr. Marku Veselkovi a žákům 9. ročníků. 

 

BRANNÝ DEN SLEZSKÉ BRÁNY 

Již potřetí se konal v Raškovicích branný den Slezské brány. Letos se účastnilo 6 škol 

z tohoto regionálního společenství. Každá škola vyslala do závodu dva týmy. Jeden tým 

tvořili žáci 6. – 7. ročníku a druhý tým žáci 8. – 9. ročníku. V družstvu musely být minimálně 

dvě dívky. 

Každé družstvo muselo zdolat 6 km trasu, která vedla do kopce směrem na Prašivou, poté na 

Demlovice a vracela se zpět kolem vody. Během této trasy žáci absolvovali 13 disciplín. 

Jednalo se o střelbu ze vzduchové pistole, přehazování pneumatiky, Morseovu abecedu, 

skládání mapy, test CO, zeměpisu a zdravovědy, kde byla i praktická ukázka, museli 

rozpoznávat topografické značky, házet na cíl granátem. Hasiči si připravili disciplínu, kdy 

žáci sráželi vodou kelímky. Dále žáci museli prokázat fyzickou zdatnost při klicích a dřepech, 

poté se snažili pomocí okapu dostat kuličku z bodu A do bodu B a nakonec rozdělávali oheň. 

Za tyto disciplíny jim byly našimi šikovnými deváťáky dávány body. V cíli o vítězi 

rozhodoval čas a počet bodů. 

Všechny týmy závod zvládly a užily si jej. Žáci na stanovištích odvedli skvělou práci, a tak 

můžeme napsat celkové pořadí v obou kategoriích. 

Ve starších družstvech vyhrála ZŠ Raškovice, před týmem z Vratimova (Datyňské) a 

Šenovem. V mladší kategorii s přehledem vyhrálo družstvo z Paskova, druzí skončili žáci ze 

Šenova a třetí místní základní škola z Raškovic. 

Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a za přípravu Mgr. Marku Veselkovi. 
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10.6  ŠKOLÍCÍ  AKCE  

Proběhlo na naší škole několik workshop v rámci aktivity spolupráce MAP Frýdek-Místek II. 

Sdílenou praxí ke zkvalitnění škol v regionu 

 

 A pravidelně probíhají metodická setkávání učitelů škol ORP Frýdek-Místek i s vedlejších 

lokalit během celého roku. 

Součástí WS byly: 

– avizované ukázky didaktických pomůcek a jejich využití v rámci hodiny s využitím 

aktivizač-ních technik nejen pro žáky, 

– dílny na rozvoj gramotnosti, 

– netradiční způsoby práce s žáky, 

– speciální pomůcky pro žáky dyslektiky, dysfatiky, žáky s LMP 

- Legislagtivní změny 

- Beseda na téma kyberšikany 

- Beseda s pracovnicí PPP ve Frýdku-Místku 

Zájemci si mohli projít pomůcky vhodné na jednotlivé stupně, různé typy hodin, pro různá 

postižení žáků, účastníci WS si sami zhotovili pomůcky pro své hodiny dle zaměření. 

Pod vedením speciálních pedagogů a pedagogů naší školy si pedagogové okolních škol 

odnesli zajímavé nápady, metody, odkazy na pomůcky, inspiraci do své výuky a práce s žáky. 

http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/
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10.6 Raškovická pohorka 

 

Tento turistický pochod pro žáky, rodiče a veřejnost pořádáme od školního roku 2003/2004. 

Na start prvního ročníku přišlo téměř 170 účastníků, postupně se jejich počet snižoval, hlavní 

roli hrálo a hraje vždy počasí. Kvůli němu a také kvůli mnoha novým akcím v okolí, které 

postupně začaly plnit sobotní kolonky v kalendářích, jsme vyzkoušeli jarní, letní i podzimní 

termíny. Zažili jsme celodenní deštivou „pohorku“, říjnovou zasněženou, zářijovou mlhavou 

nebo i krásně prosluněnou, aprílovou s přeháňkami, ale stále se vždy našli nadšenci, kteří 

nejen přišli jako turisté, ale také pomoci při organizování akce. Vyzkoušeli jsme trasy škola – 

Kršle/ jez- Prašivá-škola, škola – Travný – Visalaje- škola, nebo škola – Prašivá – Kotař i 

Ropička – Jízdárna – škola, v posledních letech i opačný směr škola- Jízdárna- Kotař – 

Prašivá – Rybárna.  Někdy se účastníci zdrželi pochutnáváním si na dobrotkách v horských 

chatách, někdy tahali z bahna svoje čtyřnohé miláčky, kteří se zaujetím prozkoumávali zvířecí 

stopy v terénu, houbaři se nezapomněli „podívat“, zda něco roste, občas zahrály svou roli i 

puchýře a cesta všem neubíhala tak rychle, ale vždy jsme v cíli mohli říci, že účastníci zvládli 

pochod úspěšně, případně se v průběhu absolvování kratší trasy dokonce rozhodli zdolat trasu 

delší. 

Pohorky se účastní turisté všech generací, uvážlivě či svižněji si vykračují, jsou tací, kteří 

delší trasu „pohorky“ i běží a v cíli nás překvapují rekordními časy. V cíli každého čeká 

diplom a vlaječka, kterou namalují naše žákyně. Odhadem asi tak dvacet „skalních“ účastníků 

bude mít ve své sbírce vlaječky z deseti až třinácti ročníků, ne vždy se každému podařilo 

účastnit se pravidelně této akce. I přesto, že nakonec máme dvě tradiční trasy, přichází na 

pochod mnoho žáků a jejich rodičů opakovaně, a jak je vidět na fotografiích, na startu, na 

trase i v cíli panuje dobrá nálada a radost. 

 Raškovická pohorka je o přátelství, pomoci a pohodě a takto si ji všichni pamatujeme už 

patnáct let. Nekonala by se, kdyby o ni neměli děti a dospělí zájem, kdyby nepomohli žáci a 

kolegové při její přípravě a konání. 
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11.Ekologické aktivity  
 

 

NÁŠ ENVIROK 2018/2019 

 

 

NÁŠ ENVIROK 

 

Jako každý školní rok, tak i letos jsme se zabývali environmentálními aktivitami, kterým jsme 

se věnovali s chutí a s pocitem, že i děti mohou zlepšit své prostředí, ve kterém žijí. 

Pokračovali jsme v úkolech z recyklačního programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, 

sbírali staré baterie, drobné elektrospotřebiče a mobily.  

  

Na začátku roku jsme spolu s ekotýmem z Hnojníku a z Lichnova vyjeli na exkurzi do 

ekologické vesničky Hostětín. V rámci spolupráce jsme navštívili také ekotým  ZŠ v Dobré.  

 

                   
 

Nadále pěstujeme bylinky pro školní kuchyni. Některé jsme na podzim usušili a na akci 

Vánoční strom jsme je nabídli k prodeji. Pokračujeme také ve vermikompostování a bylinky 

nám rostou jako divé. 

 

 

21.března jsme slavili Den vody a připomenuli si, jak je voda důležitá.  Pro naše nejmenší 

děti z MŠ si osmáci připravili pestrý a zábavný program, který se dětem moc líbil. Vytvořili 

Morenu, se kterou se šli rozloučit se zimou a přivítat jaro k řece Morávce. Některé třídy se 

vydaly na vycházku kolem řeky, čistili studánku na Kršlích, plnili zábavný interaktivní 

program POVODÍka OnDRY a povídali si o koloběhu vody. Na exkurzi do Úpravny vody ve 

Vyšních Lhotách se vydali čtvrté a šesté třídy, páťáci se podívali do prostor hráze přehrady 

Morávka. Do Čistírny odpadních vod ve Frýdlantě nad Ostravicí odjeli sedmáci a do naší 

raškovické čistírny odpadních vod se mohly podívat deváté třídy. Počasí bylo příjemné, každá 

třída si s sebou vzala pytle a cestou sbírala a čistila břehy od odpadků. 
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Na začátku dubna jsme jeli jako každý rok na jarní ekopobyt na oblíbenou chalupu na 

Zlatníku. Připravovali jsme si různé aktivity, někteří z nás vymysleli a vytvořili stolní hry do 

programu Recyklohraní. Pro seniorky jsme vyráběli z keramické hlíny srdíčka, které jsme 

babičkám předali u příležitosti Dne matek. 

 

                                     
V sobotu 7.dubna jsme se mohli zúčastnit sběrového dne nebo podpořit úklid v našich obcích 

v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko.   
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Na Den Země nám společnost EKO-KOM zajistila výukový program Tonda obal na cestách, 

kterým si žáci na 1.stupni zopakovali správné třídění.  

 

          
 

 

Žáci 6.A zjišťovali, jak dlouho se nejběžněji používané materiály rozkládají v přírodním 

prostředí a poté výtvarně zpracovali informační plakáty s názvem Doba rozpadu odpadu. 

 

Většina žáků na 2.stupni se podílela na jarním úklidu v areálu školy a také ve skleníku. 8.A si 

opět připravila program pro děti v MŠ a učila děti správnému třídění.  

 

U příležitosti 25.výročí vzniku mezinárodního programu Eco-Schools  jsme se zapojili se do 

výzvy vzdělávacího centra TEREZA. Byla to ,,Kampaň obyčejného hrdinství“ aneb 7 dní, 

kdy můžeš se svojí školou i rodinou zlepšit svět! Zapojili se hlavně žáci z 1.stupně se svými 

sourozenci a rodiči. Za týden, kdy si vybrali některou ze sedmi výzev, dokázali: ušetřit při 

mytí zubů 20 van plných vody, zasadit 320 stromů, 600 rostlin, využili 1200x látkovou tašku, 

strávili 173 hodin na čerstvém vzduchu, snažili se také snížit spotřebu odpadu, omezit jízdu 

autem a nejíst tak často maso. 

 

V pátek 30.5. naši školu v rámci environmentální exkurze do Beskyd navštívilo 28 pedagogů. 

Provedli jsme je celou školou i lesní učebnou a prezentovali jim naše aktivity, které pro ně 

mohou být inspirací. 

 

    
 

Ekotým ZŠ Raškovice a koordinátorky EVVO – Naděžda Koperová a Markéta Muroňová 
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12. Inspekční činnost  

 

 
a) Česká školní inspekce  - neproběhla 

 

 

      b) z další kontrolní činnosti: 

 

1. Kontrola KHS Frýdek-Místek –2018 – nebyly shledány nedostatky 

 

2. Kontrola zřizovatele OÚ - finanční audit - nebyly shledány nedostatky 
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13. Údaje o hospodaření školy 

 
Statistika se zpracovává za kalendářní rok, tedy k 31.12.2019 

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 2017-2019 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 5 projektů spolufinancovaných z cizích zdrojů. 
 

16.1 V letech 2019-2020 realizujeme projekt: ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŠKOLY 

Od 1. 1. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci 

OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II., reg. č. 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010025. 

 

Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových 

kompetencích. 

Z finančních prostředků v celkové výši 2.012.326,- Kč realizujeme tyto aktivity: 

– Školní asistent – personální podpora MŠ 

– Komunitní setkávání s rodiči MŠ 

– Školní asistent – personální podpora ZŠ 

– Kariérový poradce ZŠ 

– sdílení zkušeností pedagogů ZŠ 

– vzdělávání pedagogů v OSV a inkluzi 

– Klub pro žáky ŠD – čtenářský klub 

– Klub pro žáky ŠD – klub logiky 

– ICT ve vzdělávání ŠD 

– vzdělávání vychovatelů ŠD v oblasti OSV a inkluzi 

 

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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16.5  Environmentální zahrada MŠ Raškovice 

 

Podpořený Státním fondem životního prostředí ČR. 

Hlavním cílem projektu je rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné 

jednání, tj. jednání, které je v dané situaci a daných možnostech co nejpříznivější pro 

současný i budoucí stav životního prostředí. 

Důležitým faktorem projektu je místně zakotvené učení. Děti získají prostor pro poznávání 

vytvořený školou spolu s dalšími partnery (rodiče, místní samospráva, spolky a sdružení), 

díky nímž se zrealizují navržené změny, a tím postupně změní a zlepší místo, kde žijí. 

Environmentální zahrada se stane součástí školního areálu, který již nyní slouží jako místo 

určené k relaxaci, k procházkám i k výuce. 

Dříve byla školní zahrada koncipována tak, že dětem sloužilo větší množství dřevěných 

herních prvků. Rozlehlý, spíše parkově upravený pozemek a zeleň pak tvořily jakousi 

„přírodní kulisu“. Jejich údržba však byla pro školku náročná a možnosti využití zahrady 

postupně přestávaly odpovídat jejímu vzdělávacímu programu. Cílem proto bylo proměnit 

zahradu tak, aby se ona sama stala variabilním herním prvkem, zahradou i krajinou zároveň a 

současně užitečným pomocníkem v práci pedagogů. 

 

Cíl projektu 

• Naučit se využívat přírodní zdroje ze školní zahrady. 

• Pozorovat rozdíly mezi přírodními barvami a barvami umělými. 

• Vyzkoušet si výrobu barvy z přírodních materiálů. 

• Nalézat a porovnávat různé odstíny přírodních barev v jejich přirozeném prostředí. 

• Zmapování prostoru zahrady. 

• Pozorování proměny našich emocí skrze prostředí, ve kterém se nacházíme. 

• Uvědomění si vztahu k místu. 

Děti si uvědomují, že prostředí, které je obklopuje, ovlivňuje to, jak se cítí. 

• Pohyb na zahradě má vliv na zdraví dítěte a jeho odolnost 

• Podnětné prostředí zahrady podporuje rozvoj schopností a dovedností 

• Na zahradě se děti učí přirozenou cestou zkušenostního učení 

• Přírodní prostředí a zdravá míra rizika rozvíjí motoriku, kreativitu a sebevědomí dítěte 

• Při volné hře a kontaktu s dětmi probíhá potřebná socializace dítěte 

• Školní zahrada je sdílený prostor, o kterém děti mohou spolurozhodovat a učit se umění 

diskuse 

• Využití zahrady podporuje vztah dětí k místu, ve kterém žijí 

• Vzdělávání dětí v oblasti estetiky a krajinné tvorby formuje budoucí vztah člověka ke 

kulturnímu prostředí 

• Na zahradě děti objevují zákonitosti přírody a potravního řetězce 

• Péče o zahradu učí děti praktickým dovednostem a odpovědnosti 

• Zahrada spoluutváří komunitu, může se stát místem setkávání a společných aktivit 

Vytvořením zahrady zkvalitníme environmentální výchovu dětí, které mohou realizovat učení 

praktickou činností, pochopit příklady různých biotopů. Veškeré uskutečněné aktivity v rámci 

projektu povedou žáky k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě, k vnímání estetických 

hodnot prostředí. 

Děti tak budou mít k dispozici prostor pro kutění, pěstování, hry i pro společné stolování 

venku. Přírodní ráz zahrady ozvláštní balanční kůly, přírodní tunel, lanová pyramida, 

dendrofon, pozorovací štěrkoviště, svahová skluzavka nebo nevšední mobiliář. 

Vznikne sjednocený prostor, který současně nabízí zákoutí vhodná pro výuku i volnočasové 

aktivity. Zahradu tak mohou využívat menší i větší děti současně. Díky návrhu vznikl kolem 

zahrady zelený pás se zapojenými výsadbami trvalek, keřů a stromů poskytující odclonění od 

silnice. 
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Vytvořením zahrady zkvalitníme environmentální výchovu dětí, které mohou realizovat učení 

praktickou činností, pochopit příklady různých biotopů. Veškeré uskutečněné aktivity v rámci 

projektu povedou žáky k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě, k vnímání estetických 

hodnot prostředí. 

Děti budou využívat celou plochu zahrady, která bude rozvržena na několik částí: pozorovací 

štěrkoviště, kde se děti budou seznamovat nejen s přírodou, ale také využijí své kreativní a 

polytechnické schopnosti a dovednosti, habrový tunel, jež bude sloužit jako stínění zahrady, 

seznamování s přírodou a naučí děti zvládat motoriku a koordinaci, velký svah bude využit 

pro zvládání motoriky, pozorování zahrady z výšky, zeleň vysázená vedle něj vytvoří labyrint 

stromů a keřů pro živé tvory, ptáky, ježky, hmyz, děti se zde budou potkávat s živými tvory, 

jež navštěvují zahradu během celého roku. Interaktivní tabule s pexesy a poznávacími kartami 

o přírodě naučí děti rozlišovat druhy zvířat a rostlin, stromů, keřů, formou hry. Přírodní 

xylofony a dřevěné prvky budou propojením zvuků přírody a herních nástrojů. 

Osázení zahrady od vstupu vytvoří z areálu školy přírodní biotop, který poskytne dětem i 

dospělým pocit relaxace, soužití s živou přírodou. 
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16.6  projekt podpořený MSK 

MĚJME JE RÁDI, I KDYŽ JSOU JINÍ! Asíci, pasíci,marťani a ti další… 

 

V posledních letech cítíme, že i přes veškerou pedagogickou snahu se nám v některých 

třídních kolektivech nedaří nastavit takové klima třídy, ve kterém by se všichni žáci i jejich 

učitelé cítili dobře. Jsou to třídy, které jsou výchovně náročné, stojí spousty sil při udržování 

nastavených preventivních pravidel. Často právě v těchto třídách vznikají zárodky rizikových 

projevů chování žáků. K rizikovým žákům, často patří ti, kteří se nějakým způsobem odlišují 

od ostatních spolužáků. Dnes to už nejsou děti s rovnátky, brýlemi či pihami ale dětí s 

poruchami autistického spektra, poruchami chování, vývojovými poruchami, dětí z 

nepodnětného prostředí, dětí s nízkými intelektovými schopnostmi, dětí se zdravotními 

problémy. 

U zdravých dětí je v období puberty těžké najít sama sebe a své místo v kolektivu, co teprve u 

dětí s různými poruchami. Navázání sociálních vazeb a kontaktu bývá pro tyto děti velmi 

komplikované. Jejich jinakost, časté střídání nálad, emoční nestabilita, ataky a afekty jsou 

příčinami přetrvávajících nedorozumění, nepochopení, jejich odmítání, vztahových problémů 

v kolektivu dětí. Tento projekt je zaměřen na budování a podporu pozitivních třídních klimat, 

na implementaci vhodných vzorů, modelů chování, tvorbě pozitivních postojů žáků ve třídách 

s „rizikovými“ žáky a přetrvávajícími výchovnými problémy. Součásti je také kvalitní 

odborná příprava pedagogů, asistentů, vychovatelů ke zvyšování znalostí, dovedností, 

kompetencí v oblasti preventivní práce se žáky s rizikovým chováním. 

Na základě evaluačních výstupů prevence školy, převládajících problémů, které řešíme a 

potřeby změnit nefunkční postupy jsme sestavili plán činností, oslovili odborníky a 

spolupracující organizace, stanovili jsme si cíle, kterých chceme dosáhnout a způsoby 

realizace projektu, které povedou k efektivnějším výsledkům výchovné práce. 

Tento, již šestý projekt, navazuje na předešlé projekty realizované v letech 2009 až 2018 

(Zachraň se! 2009/10, Ubraň se!2011/12, Buď v pohodě! 2013/14, Diroško 2014/15, 

Kybersmetí ubíjí naše děti! 2017/18)). 

Do projektových aktivit jsou implementovány prožitkové a vzdělávací programy neziskových 

organizací – Nebuď oběť, o. s. Ostrava, Etická výchova o.p.s., Frýdlant nad Ostravicí, PPPP 

Ostrava, Acet ČR, z.s. a další. Na projektu participují erudovaní odborníci, se kterými máme 

dlouholeté pozitivní zkušenosti. 


