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1. Základní údaje o škole 

 
 

1.1 škola  

název školy Základní škola a mateřská škola Raškovice  

adresa školy Raškovice 18, 739 04 Pražmo 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 60045990 

IZO 600134105 

identifikátor školy 600134105 

vedení školy ředitelka: Mgr. Hana Kachtíková 

 

zástupce ředitelky: Mgr. Ivo Šafář 

 

kontakt Tel.: 558 425 551, 558 425 555 

e-mail: zsraskovice@centrum.cz 

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

 

 

 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Obec Raškovice 

adresa zřizovatele Raškovice 207, 739 04 Pražmo 

kontakt Tel.:558 692 220 

fax: 558 692 491 

e-mail: obec@raskovice.cz 

 

 

 

1.3 součásti školy kapacita 

Mateřská škola 75 

Základní škola 468 

Školní družina 90 

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 25 

1. stupeň ZŠ 10 215 21,5 x 

2. stupeň ZŠ 7 144 20,9 x 

Školní družina 3 90 30 30 

Školní jídelna MŠ x 75 x x 

Školní jídelna ZŠ x 292 x x 

 

Komentář:  
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1.5 materiálně-technické podmínky školy 

 

Učebny, herny 18 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, 7 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, herna na stolní tenis 

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, 13 učeben 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 

(NJ, AJ, Př, Z), 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. Letos 

byla nově vybavena jazyková učebna a vytvořena nová 

odborná učebna přírodních věd v rámci projektu ROP. 

Pomůcky jsou stále průběžně doplňovány, největší 

položka byla v tomto školním roce dána na vybavení 

přírodovědné učebny, nákup techniky a pomůcek 

v hodnotě cca 800.000,-Kč. 

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 včetně 7 

nových, radiomagnetofon – 21, videokamera – 2, 

interaktivní tabule – 13 ks, fotoaparát – 3 ks 

dataprojektor – 15 ks, k dispozici jsou laminátory, 

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

 

 

V letošním roce došlo: 

ZŠ 
- škola je průběžně dovybavována novým nábytkem, 

- v rámci projektu OPVK MŠMT byla zbudována nová školní dílna vybavená novým 

nábytkem, pracovními stoly, nářadím a technickým vybavením v hodnotě 240.000,-Kč, 

z části stávajících prostor byla vytvořena keramická dílna a zakoupena nová keramická 

pec z daru Obce Pražmo  

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

48.648,-Kč, 

- proběhla další etapa rekonstrukce elektro instalace na nové budově školy v částce 

900.000,-Kč, 

- v rámci navýšení počtu žáků a tím i potřeby navýšení počtu pedagogů došlo i 

k drobným stavebním úpravám na škole, vzniku nových kabinetů přepažením 

stávajících prostor, jež bylo nutné vybavit nábytkem, malování, 

- zakoupeny IC tabule, PC technika a pomůcky v hodnotě cca 100.000,-Kč 

- byla otevřena nová víceúčelová sportovní hala, 

- školní kuchyně byla vybavena novým skříňovým konvektomatem a došlo k úpravě 

stolů s valem v části pro práci s těstem, celková hodnota 500.000,-Kč, 

- školní jídelna byla obložena novými obklady z hygienických důvodů, 

- areál školy byl z části nově oplocen, 

- vznikla nová herní část pro školní družinu a děti MŠ v budově ZŠ v celkové hodnotě 

130.000,-Kč 

 

MŠ 

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

byla zakoupena nová houpačka v hodnotě 50.000,-Kč 

 

 

Komentář:  

 

Nutná oprava podlah a elektroinstalace ve dvou třídách na staré budově. 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 Radka Černohorská, 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 55 

Počet učitelů ZŠ 25 

Počet vychovatelů ŠD 3 

Počet učitelek MŠ 6 

Počet asistentů pedagoga v ZŠ 3 

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               100 

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, 13 učitelů na I. stupni a 

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

pracují dvě vychovatelky na plný úvazek a jedna na zkrácený. Na škole působili tři asistenti 

pedagoga. 

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

pedagogové dosáhli magisterského studia pedagogického či filozofického směru. 

Všechny předměty vyučujeme aprobovaně. 

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 21, 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. 

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. 
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3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

 

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

do důch. věku 

v důchod. 

věku 

Celkem 

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

1 7 2 8 1 6 0       7 0 0 4 31 

 

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 44 5 9 

 

Komentář: každoročně jsou přijímány i děti pětileté 

 

 

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

 

Letos vychází 29 žáků, přihlášky ke studiu podalo 33 žáků. Úspěšně bylo přijato 29 
žáků, viz přehled st. oborů. 

 
 

 Počet žáků dívek chlapců 
z 9.ročníků 28 14 14 
neprospěli v 9.ročníku 0 0 0 
přecházejících z 8ročníku 0 0 0 
přecházejících z 7.ročníku 
přecházejících z 5.ročníku 

5 
0 

4 
0 

1 
0 

CELKEM 33 18 15 

 
 

Typ studia Počet 
žáků 

4 leté maturitní studium 25 

4 leté učební obory s maturitou 0 

3 leté učební obory 4 

6 leté gymnázium 0 

8 leté gymnázium 0 

Celkem 29 

 
 

celkem žáků Název školy Zaměření-studijní obor 

1 SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov, p. o. 
ekonomika a podnikání, 
management v dopravě 

4 
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a 
Jazyková škola, F-M 

technické zařízení budov 

2 
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a 
Jazyková škola, F-M 

obchodní akademie 

1 
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a 
Jazyková škola, F-M 

technické lyceum 

1 
Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, 
F-M 

stavební zajištění 
pozemních staveb 
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1 
Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, 
F-M 

instalatér 

2 Střední zdravotnická škola, F-M zdravotnický asistent 

2 Střední odborná škola, F-M  
opravář zemědělských 
strojů 

1 Střední odborná škola, F-M zemědělec, farmář 

2 
Gymnázium a Střední odborná škola Cihelní, F-
M 

veřejnosprávní činnost 

2 
Gymnázium a Střední odborná škola Cihelní, F-
M 

Gymnázium všeobecné 

1 Střední umělecká škola, Ostrava průmyslový design 

1 Střední uměleckoprůmyslová škola, F-M, s.r.o. grafický design 

1 Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí Gymnázium   

2 
Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, 
s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí 

gymnázium 

1 SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov, p. o. 
ekonomika a podnikání, 
management v dopravě 

1 Vítkovická střední průmyslová škola 
mechanika a seřizovač 
CNC strojů 

1 
Sportovní gymnázium Dany a Emila 
Zátopkových, Ostrava 

gymnázium se sportovním 
zaměřením 

1 
Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, 
F-M 

Cestovní ruch 

1 Gymnázium Čajkovského, Olomouc 
všeobecné gymnázium se 
sportovním zaměřením 

29 přijatých žáků  
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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 18 18 0 0 

I.B 17 17 0 0 

II.A 22 22 0 0 

II.B 19 19 0 0 

III.A 24 24 0 0 

III.B 24 24 0 0 

IV.A 22 22 0 1 

IV.B 20 20 0 0 

V.A 22 22 0 0 

V.B 19 19 0 0 

Celkem   207       207 0 1 

 

 

2. stupeň 
 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

(uvolněn) 

VI.A 23 23 0 0 

VI.B 22 22 0 1 

VII.A 20 20 0 0 

VII.B 17 17 0 0 

VIII.A 16 16 0 0 

VIII.B 21 21 0 1 

IX.A 28 28 0 1 

Celkem 147 147 0 3 (2TV) 

 

 
 

Celkový přehled 

 

 Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

(uvolněn) 

1. stupeň      207 162 0 1 

2. stupeň      147  81 0 3 

Celkem 354 243 0 3 (2TV) 
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5.2 výchovná opatření  

 

 

 Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ 

1. stupeň 207 131 17 

2. stupeň 147 77 17 

Celkem 354 208 34 

 

 

 Počet 

žáků 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

II. st. 

z chování 

III. st. z 

chování 

1. stupeň 207 20 7 3 1 0 

2. stupeň 147 4 3 1 2 0 

Celkem 354 24 10 4 3 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         8865 43,24 0 0,00 

2. stupeň 8043 55,09 4 0,027 

Celkem 16908 49,17 4 0,011! 

 

 

5.5 Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení :  Počet žáků 

Sluchové postižení  0 

Zrakové postižení  0 

S vadami řeči  3 

Tělesné postižení  1 

S kombinací postižení  0 

S vývojovými poruchami učení  22 

S vývojovými poruchami chování  6 

Sociální znevýhodnění  2 

Celkem:  32 

 

 

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. 

 

 

 

Celostátní soutěže: 

 
Ars Poetica – celostátní přehlídka vítězů                      

           Nejvyšší ocenění poroty – Mimořádná cena     Popelková, Maťaťová 

 

 

krajské soutěže: 

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

 

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

          Bohumín - krajské kolo         

          1. místo   Kategorie hudební   duet Maťaťová, Popelková 

          2. místo   Kategorie dramatický projev      divadlo Sněhurka 

          Mimořádná cena poroty za herecký výkon             Tereza Havlíková 

 
3. 4. místo,  Mc Donald´s cup, žáci nižšího stupně   

 

4. 7. místo  atletické mítinky „Štafetový běh – 1. stupeň“  

 
 

okresní kola a soutěže: 
 

1. Matematický klokan   kategorie Benjamin  
 

3. místo  Marek Maslowski 6. B (před ním a za ním pouze žáci 7 tříd) 

 

 

2. Matematická olympiáda kategorie Z 6 

 

1. místo  Marek Maslovski  6. B 

1. místo  Anita Muroňová      6. A 

5. místo  Martin Sonnek  6. A 

 

 

3. Pythagoriáda  6. tříd     

 

2. místo   Marek Maslowski  6. B 

2. místo  Anita Muroňová    6. A 
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      4.Loutnička    -   soutěž ve zpěvu lidových písní -     6 soutěžících 

                          Jan Luzar   2. místo  

                        Šimon Ochman   2. místo 

                   Krtistýna Maťaťová   2. místo                     

 

5. Rozvíjej se poupátko – přes 200 soutěžících                         9 sólistů 

             Antonín Ochman   2. místo 

               Karolína Popelková   2. místo 

               Kamila Foldynová   2. místo                   

 

6. Talent Frýdku-Místku 2016 – casting                                      8 sólistů 

           Vlčková, Hlisnikovská, Luzar, Drastichová, Foldynová, Popelková, 

           Maťaťavá, Vepřeková                   - všichni s postupem do semifinále 

 

Sportovní soutěže: 

 

7. Přehazovaná dívky – 6. ročník –  3. místo  

 

8. Minikopaná – 3.místo 

 

9. volejbalový turnaj – 3. místo  

 

10. atletické mítinky „Štafetový běh – 1. stupeň“ – 1. místo 

 

 

11. Mc Donald´s cup, žáci nižšího stupně   - 1. místo  

 

12. Vybíjená družstva dívek – 2. místo  

 

13. Laťka – soutěž družstev ve skoku vysokém kategorii mladších žáků - 2. místo  
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6. Úspěchy školy: 
 

 

6.1   Etická škola 
Naše škola obhájila titul Etická škola a získala 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   Bezpečí, klidné pracovní prostředí a dobré vztahy mezi žáky, učiteli, slušné chování 

všech členů školní komunity patří k základním kamenům školní prevence. V podnětném a 

klidném školním prostředí, kde jsou jeho členové respektování, kladně přijímáni, spokojeni, 

se těžko prosazuje negativním vlivům rizikových žáků, jelikož jsou okamžitě rozpoznány, 

řešeny a odstraňovány. 

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

výukových lekcí, prožitkových programů, až po různá kulturní a sportovní vystoupení. 

Průběžně jim i jejich rodičům byli poskytovány informace o prevenci prostřednictvím 

osvětového materiálů - letáčků, brožur, osobní konzultace při řešení individuálních problémů 

žáků. Učitelé se v rámci DVPP také vzdělávali na poli prevence. Každoročně je jim nabízená 

možnost vzdělávat se nejenom oborově, ale také rozšířit své znalosti v různých oblastech 

prevence. 

V říjnu proběhlo šetření klimat jednotlivých tříd formou dotazníků – www. proskoly.cz., 

SORAD, u mladších žáků jsme použili pomocné sociometrické dotazníky typu- strom, výlet  

lodí… 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 únoru 2016 proběhlo další 

šetření třídního klimatu, zaměřeno na vztahy mezi žáky a učiteli, formou dotazníku – Já a 

moje třída. Výsledky všech dotazníků nám pomohly lépe poznat, jak se žáci ve své třídě cítí, 

co oceňují a co jim vadí, co nebo kdo je omezuje… Během školního roku jsme několikrát 

(buď sami - metodik prevence, nebo ve spolupráci s OS AVE Karviná) vstupovali 

s preventivními aktivitami do tříd 3. a 4. ročníků, kde se vyskytly opakované problémy ve 

vztazích mezi spolužáky.  

Jsme si vědomi, že bez spolupráce s rodiči, je prevence neúčinná. Proto hned, i při nejmenším 

náznaku rizikového chování, kontaktujeme rodiče a domlouváme účinný společný postup při 

řešení problému. 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 tomto případě se obracíme na OSPOD. 

Spolupráce s odbornými institucemi 

                   instituce forma spolupráce 

PPP a SVP ve FM 
konzultace o rizikových jevech a žácích, výukové 

programy pro žáky, DVPP pro učitelé 

Policie ČR 
konzultace ohledně problémových žáků, pomoc při 

řešení záškoláctví, výukové lekce 

OSPOD - FM 
konzultace ohledně problémových žáků 

- systém včasné intervence 

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

Odborníci ( Mgr.Šigutová, Mudr. 

Petrovská, Mgr.Látal, Mudr. 

Fridrichová, Bc. Svobodová.…) 

besedy, přednášky, rodinná terapie, psychologická  

a odborná pomoc 

Nestátní  a jiné zařízení  

( NIDV-OV, OSAVE o.s.,  Nebuď oběť 

o.s.-OV, Adra, Wontanara, ČSČK - FM, 

HZS – FM,Kvic-FM …) 

výukové lekce, besedy, přednášky, preventivní 

programy, sbírky, DVPP 

 

 



 19 

Vzdělávání pedagogů v rámci prevence  

 

 

Název a zaměření vzdělávání Počet 

hodi

n 

Realizátor – organizace, 

odborník 

Počet školených 

pedagogů 

Prevence rizikového sexuálního chování 8 Centrum pro rodinu OV Halamová 

Emoce a jejich zvládání 8 Kvic OV Pánková 

Cesta k inkluzi 16 Praha Kachtíková 

Specifika práce s vyloučenou rodinou 8 Kvic Ov Kachtíková 

Předsudky a migrace 16 Praha Kachtíková 

Škola osobního života-zdravá sexualita 8 Centrum pro rodinu OV Halamová 

Rizikové chování dětí 16 Praha Halamová, 

Kachtíková 

Účinné kroky při výchově dětí 8 Kvic FM Halamová 

Integrace žáků a dětský kolektiv 8 Kvic Opava Kachtíková 

Práce se žáky s podpůrnými opatřeními 4 Etická výchova celý pedagog. sbor 

ŠVP v úpravě inkluzivního vzdělávání 4 Etická výchova celý pedagog. sbor 

Žáci s PAS v kolektivu třídy 4 Etická výchova celý pedagog. sbor 

    

    

 

Aktivity pro žáky  

 

aktivity časový harmonogram organizace, jméno odborníka 

Adopce na dálku září/říjen Wontanara, kont.os. –Táňa 

Bednářová 

Hasík pro 2. a 6.ročník květen, červen 2016 HZS 

Výukové lekce pro žáky 9. ročníku 

 Šikana a kyberšikana 

 Sexuální chování pod 

drobnohledem 

průběžně od listopadu do 

dubna 2016 

Halamová 

 Rosteme spolu II - škola do 

života pro žáky 4.ročníků 

průběžně od listopadu do 

května 2016 

Bc.Svobodová, OS AVE-

Karviná 

Kurz první pomoci pro 5. a 8.ročníky duben 2016 Bc. Ševčíková Iva, Nemocnice 

FM 

Preventivní pobyt pro žáky 

6.ročníků– Višnovka 

září 2015 Bc.Svobodová, OS AVE-

Karviná 

Škola osobního života-zdravá 

integrace sexuality- 9.ročník 

červen 2016 Mudr. Maria Fridrichová, 

Centrum pro rodiny a soc.péči, 

OV 

Vím, proč jím! workshop pro 6.,8.,a 

9. ročníky 

únor 2016 Anabell, OV 

Trestně právní odpovědnost pro 8. a 

9.ročníky 

prosinec 2015 Policie ČR-Městká policie, 

Starzyk Vlastimil 

Projektový den KAPSCH pro 6. 

ročníky 

říjen 2015 Celní správa Ov 

Migrace –výukový program pro 7. a 

9. ročníky 

prosinec 2015 Adra 
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Školení ústní hygieny pro 1. až 

6.ročníky 

březen 2016 UP- Olomouc 

Veselé zoubky – výukový program  

pro 1. ročníky 

březen 2016 DM - Market 

Ovoce do škol – výukový program 

pro 1. až 4. ročníky 

březen 2016 Ovocentrum -Valašské Meziříčí 

EDI – inteligence do života, výukový 

blok pro žáky 2. ročníků 

červen 2016 Bc.Svobodová, OS AVE-

Karviná 

AIDS a jiné pohlavní nemoci – 

výuková lekce pro 9.ročník 

duben 2016 PaedDr. Halamová Jana 

 

 

 Evidence rizikových jevů žáků  

 

Školní agrese je stěžejným a nejvíce bolavým tématem prevence i její evaluace. Každoročně 

evidujeme nárůst nedbalého, nevhodného a agresivního chování žáků mezi sebou. Tyto 

nevhodné projevy chování vídáme už u malých dětí a řešíme je již v MŠ. V úzké spolupráci 

TU s metodikem prevence, VP a zákonnými zástupci dětí s rizikovým chováním se daří 

zastavit akceleraci vznikající agrese. K dalším rizikovým jevům, které jsme letos řešili, patří 

sebepoškozování, nezdravé stravovací návyky, homofobické projevy některých žáků, drobné 

krádeže, zneužívání návykových látek – kouření v prostoru školy, agresivní útoky mezi 

spolužáky v kyberprostoru (facebook). 

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

přestávkách neopatrným pohybem žáků.  

Letos jsme řešili případy, které se týkaly především zneužívání tabáků ve škole (3x) 

agresivního chování žáků ke spolužákům (8x), osobními i rodinnými problémy žáků (10),  

krádeže (2). Projevy rizikového chování žáků jsme ve většině případů podchytili již v zárodku 

a okamžitě řešili s rodiči. To nám pomohlo vyhnout se dalším větším problémům. Letos jsme 

udělili 6 snížených stupňů z chování a 4 ředitelské důtky. 

   

 

Podařilo se:  
 

- v zárodku podchytit začínající problémové chování rizikových žáků 

- zapojit více kolegů do preventivních aktivit 

- navázat a upevnit několikaletou dobrou spolupráci s odborníky i organizacemi 

participujícími na školním preventivním programu 

- zajistit kvalitní externí preventivní programy (výukové lekce, bloky, workshopy…) pro žáky 

 2. stupně se zaměřením na antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobii, homofobii 

- podchytit a následně pomoct žákům ohrožených domácím násilím, ohrožování výchovy 

dítěte 

- byla navázána intenzivnější spolupráce s rodinami, ve kterých se vyskytly problémy 

jakéhokoliv rázu, která vedla k vyřešení problému 

- po zkušenostech neefektivního zavádění TH bylo přistoupeno k zavedení průřezového 

tématu Etická výchova ve všech ročnících 1. stupně, kde je prostor pro efektivnější práci se 

třídou 

- ve škole funguje dobrá komunikace mezi všemi aktéry a tudíž není potřeba formálně řešit 

požadavky žáků přes žákovský parlament, neboť žáci i kolegové mají dostatečný prostor 

kdykoliv přijít s podněty k práci za vedením školy 

- otevřenější spolupráce s TU a MP 
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Nepodařilo se: 

 

- důkladněji proškolit nové učitele v oblasti prevence 

- nepochopení některých pedagogů potřeby vzdělávání i na poli prevence 

 

 

 Co pro vás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní 

rok:  

 

- důraznější a důkladnější spolupráce TU s poradenským centrem na škole 

- zachování otevřené spolupráce TU s poradenským centrem 

- proškolit nové kolegy v oblasti prevence 

- akcentovat programy pro 8. a 9. ročník zaměřené na zneužívání návykových látek 

(vzhledem k letošnímu nárůstu prohřešků v této oblasti) 

- vytvořit prostředí pro spolupráci s novými pracovníky poradenského centra- spec. pedagog 

a psycholog, rozdělení kompetencí  

- více se zaměřit na preventivní práci v MŠ  

- stěžejní spolupráce s rodiči předškoláků spádových MŠ 

 

 

 

7.2   činnost kroužků na škole v rámci volno časových aktivit 

 

Název kroužku Jméno vedoucího 
Den a čas realizace 

 

Výtvarné dílny s rodiči Kovalčíková 1.středa v měsíci 

Florbal 1st. hoši Veselka Čtvrtek   14.00 – 15.00 hod. 

Florbal 2.st.hoši Veselka Středa     14.15 – 15.15 hod. 

Florbal 2.st. dívky Veselka Pátek     13.40 – 14.40 hod. 

Míčové hry 4.-7.roč. Veselka Pondělí   15.00 – 16.00hod. 

Klíček – přípravný sbor Kajzarová Úterý    13.00 – 13.45 hod. 

CARO 3.-8.roč. Kajzarová Středa   14.00 – 15.30 hod. 

Solový zpěv Kajzarová Středa – po sboru 

Volejbal 1.-2.roč. Muroňová Úterý     15.00 – 16.00 hod. 

Přírodovědný 3.-9.roč. Kuriplachová Pondělí 14.00 – 15.00 hod. 

Taneční kroužek Juřicová Pondělí 14.00 – 15.00 hod. 

Myslivecký Heřman Čtvrtek   13.00 hod. začíná  

Náboženství Jesel Čtvrtek  13.00 hod. 

Keramický-začátečníci Pánková Pondělí – sudý týden15.30-17.00 hod. 

Keramický-pokročilí Pánková Pondělí – lichý týden15.30-17.00 hod. 

Kroužek šikovných rukou Pánková Úterý (1x za měsíc)15.30-17.00 hod. 

Pletení z papíru, 2.st. Mecová Čtvrtek – sudý týden14.30 – 16.30 hod. 

Školní divadlo Halamová Čtvrtek 14.00 – 15.00 ho 
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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 2015/2016 probíhalo dlouhodobé a systematické sledování 

dětí s učebními a výchovnými problémy. 

 

Celkový počet žáků na škole byl 354, k tomu 75  dětí v MŠ. 

 

Konzultace: 

 

v době konzultačních hodin využilo 35 rodičů,  

 2 rodičů- výběr povolání 

 33 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. (4.-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 6 výchovných případů, např. záškoláctví, agresivitu, vzájemné 

šarvátky a ubližování, vztahy mezi žáky, domácí  problémy rodiny, nevhodný přístup k dětem, 

zanedbání péče, zhoršení prospěchu, podezření na šikanu,  zhoršení sociálního postavení 

rodiny a tím spojené problémy, problém s uznáváním autority. 
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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.  

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

školního roku.  

 

 

Integrovaní žáci: 

 

Na škole je evidováno 28 žáků s VPU a VPCH, z toho 6 s VPCH a 22 s VPU. 

U 19 žáků probíhaly pravidelné nápravy vedeny  pedagogy:   Mgr.Kovalčíkovou, Mgr. 

Veselkou, Mgr. Mertovou, Mgr. Chodurovou. 

U žáků  s VPCH byli přiřazeni AP p. Tošenovjanová s úvazkem 50%., p. Luxová s úvazkem 

80% a p. Hlisnikovská s úvazkem 80%.. 

 

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou a SPC 

 

Proběhla kontrola a konzultace  s SPC - Mgr. Shönovou a s PPP  FM  – Mgr.Turoňovou a 

Mgr. Šigutovou. 

 

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 : 

 

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 

 

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.  

 

IVP ostatních žáků: 

 

U dvou 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. 
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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. 

 

Škola se zapojila do projektu OPVVV MŠMT Výzva 57 – Podpora technického 

vzdělávání, který je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni 

základní školy. Výstupem této aktivity bylo vybavení školní dílny. Zakoupili jsme nové 

pracovní stoly, židle, svěráky a veškeré drobné nářadí. Žáci budou nyní rozvíjet technické 

dovednosti v novém prostředí. Jedná se o projekt zaměřený na podporu technických oborů.  

Žáci II.stupně se také v rámci tohoto projektu zapojili  do soutěží v praktických činnostech a 

v technických olympiádách. 

 

Akce pro žáky: 

 

1. Škola osobního růstu - 9.A,B 

2. WS na SOŠ Lískovecké, dílny Frýdlant – 7.,8. roč. 

 

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

 

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

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

5. Trh studijních oborů – BURZA SŠ -ZŠ Raškovice 

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

7. Seznámení se  - SŠ Ochrana majetku OV 

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

9. Seznámení se SZŠ Ostrava-p.Ševčíková 

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

11. Seznámení se SOŠ Lískovecká FM  

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

právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek 

13. Seznámení se Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí 

14. Seznámení se Střední zdravotnická škola, tř. T. G. Masaryka 451,   Frýdek-Místek,   

738 01 

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

 

Exkurze: 

 

16. Exkurze Marlenka FM – 8. roč. 

17. Exkurze na SŠ zahradnické OV – 7.A 

18. Exkurze Siemens Frenštát p.R. + pohankový mlýn – 9.,8. roč. 

 

Adaptační pobyty: 

 

19. Adaptační pobyt 6.roč, Višňovka 

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

 

Ve školním roce bylo na vzdělávání zaměstnanců školy vynaloženo celkem 1.862.804,-Kč, 

a to z projektové části, ze státní dotace, popř. sponzorských darů v rámci finančních spolu 

podílů dárců projektů, např.  BDStav Bruzovice na podporu etické výchovy. 

 
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. 

 

9.2 Další vzdělávání  

 

Pro několik pedagogů proběhl roční jazykový kurz v anglickém jazyce.  

Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro 

učitele ZŠ ve Worthingu. Kurz byl zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně 

nebo na "Teacher Training" (speciální příprava pro učitele cizích jazyků). 

 

Letošní rok byl veden v duchu zkvalitňování měkkých technik pedagogů v oblasti etické 

výchovy. Všichni pedagogové prošli 25 hodinovým kurzem výchovného stylu etické 

výchovy, zaměřeného na motivaci žáků, přijetí žáků, prosociální komunikaci. Několik školení 

formou sborovny bylo zaměřeno na oblast inkluzivního vzdělávání, jak pracovat s žáky s dys 

poruchami, s žáky s PAS, kombinovanými vadami atd. 

 

 

 

 

9.3  Školení pro zaměstnance v rámci školy 

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

kuchyni. 
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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 pod vedením Mgr. Anny Kajzarové: 

 

 

 
23.-25. 9.  Soustředění sboru na chatě  Hluchová Nýdek                   45 dětí 

 

8.10.         Talent Frýdku-Místku semifinále a finále          

                  Kino P. Bezruče                          3 soutěžící ve večerním finále 

 

16.10.        Pražmo hotel Trávný – vystoupení pro Saft Ferak           13 dětí 

 

12.11.        Pražmo hotel Travný- vystoupení pro                               15 dětí    

                  starší spoluobčany                    

           

1. 12.         Hotel Ondráš - vystoupení DPS CARO                            43 dětí 

                  adventní program pro seniory 

       
4. 12.        „Vánoční strom“ rozsvícení stromu                                   Klíček 

                   před ZŠ 
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9. 12.        Vánoční  vystoupení pro seniory-  

                 agitační  středisko Raškovice                                  Klíček a sólisté 

                                                                               

11.- 13. 12.  Mezinárodní festival sborů                                   37 dětí 

                 PRAŽSKÉ VÁNOCE    - Koncert přátelství  kostel sv. Salvátora       

                                                             Pražská konzervatoř – soutěž sborů 

 

18. 12.      Vánoční program pro zaměstnance                            28 dětí                            

                  ZŠ a MŠ Raškovice 

    

22.12.       Vánoční koncert sboru CARO                                            45 dětí 

                 v katolickém kostele na Pražmě 

 

18.3.          Den učitelů -  vystoupení sboru a sólistů pro zaměstnance           

                                          školy 

22.3.          Loutnička    -   soutěž ve zpěvu lidových písní -     6 soutěžících 

                  Jan Luzar 2. místo,  

                  Šimon Ochman 2. místo 

                  Krtistýna Maťaťová  2. místo                    - všichni s postupem 

                                                                                                

31.3.          Zahájení  provozu víceúčelové haly                          sbor, solisté 

 

1.4.            Soustředění sboru                                                       hudebna 

 

5.4.            Koncert vítězů s cimbálovou muzikou,  

                  frýdecký zámek                                                              3 sólisté 

     

7. 4.   Krajská soutěž dětských sborů - DK Orlová                            

                                                                                     sbor -   Stříbrné pásmo 

 

8. 4.   Ars Poetica, Puškinův památník 50. ročník soutěže v ruském jazyce  

          Bohumín - krajské kolo         

          Kategorie hudební projev            1. místo duet Maťaťová, Popelková 

          Kategorie dramatický projev      2. místo  divadlo Sněhurka 

          Mimořádná cena poroty za herecký výkon             Tereza Havlíková 

                            

16. 4.  Dobratice, Na Šenku, vystoupení pro veřejnost –             sobota  

                                                                                                           sólisté, sbor 

                         

29. 4.  Sedlišťský slavík - soutěž ve zpěvu pop. písní                   3 sólisté    

           Magdaléna Drastichová 3. místo 

           Karolína Popelková 2. místo 

           Kristýna Maťaťová – 1. místo, cena absolutního vítěze Slavíka 

           

4. 5.    Den matek                  Raškovice AS                                sbor, divadlo 

 

13.5.   Generálka s Klíčkem a klavirním doprovodem                 hudebna 

 

26.4.   Nahrávací studio ASI Lískovec                                            sólistky 

 

18.5.   Koncert pro rodiče a veřejnost  –       hotel Ondráš Pražmo  

                                                                          sólisté, divadlo, Klíček, CARO  
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20. 5.  Rozvíjej se poupátko – přes 200 soutěžících                         9 sólistů 

           Antonín Ochman 2. místo 

           Karolína Popelková 2. místo 

           Kamila Foldynová 2. místo                  - všichni s postupem do finále 

      

28. 5.  Pražmo – vystoupení pro veřejnost - sobota                           9 sólistů 

 

1. 6.   Talent Frýdku-Místku 2016 – casting                                      8 sólistů 

           Vlčková, Hlisnikovská, Luzar, Drastichová, Foldynová, Popelková, 

           Maťaťavá, Vepřeková                   - všichni s postupem do semifinále 

 

5.- 6.6. Ars Poetica – celostátní přehlídka vítězů                      

           Nejvyšší ocenění poroty – Mimořádná cena     Popelková, Maťaťová 

 

10. 6.  Rozvíjej se poupátko – finálový koncert DDM Třinec            3 sólisté 

 

25.6.   Den Raškovic                                                                        sbor, sólisté 

 

 

 

 

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 



 29 

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. 

  

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. 

 

Celoroční výtvarné práce žáků jsou ke zhlédnutí v místním Památníku Raškovic. Výstava 

probíhá od jarních měsíců a bude ukončena během září. 
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11.Ekologické aktivity  

 
 

 

 
V letošním roce se nám podařilo obhájit mezinárodní titul ekoškola a 

15. června jsme se účastnili v Senátu ČR slavnostního vyhlášení. Je to pro 

nás radostná zpráva, neboť nám to dalo spoustu práce. Jsme hrdi na to, že 

se nám titul podařilo získat na další dva roky a těšíme se na další aktivity, 

které nám snad pomohou a titul nám nadále zůstane. 

 

Chtěli bychom poděkovat dětem z ekotýmu, vedení ekotýmu, ale i všem učitelům, rodičům, 

vedení školy, a všem těm, kteří nám pomohli, aby nám tento titul zůstal. Je třeba zdůraznit, že 

bez všech těchto lidí, bychom ekoškolou být nemohli. Odvedli všichni kus velké práce a díky 

tomu, že všichni byli velice vstřícní, tak nám umožnili obhajobu. Chceme zdůraznit, že je to 

práce celé školy v čele s ekotýmem.  

 

Aby nám tento titul zůstal, nebyla maličkost, a i když nás práce velmi bavila, občas jsme se 

opravdu zapotili, aby vše dopadlo ke spokojenosti nás všech. Chtěli bychom Vás touto cestou 

seznámit s aktivitami, které nás v průběhu minulých dvou let dovedli až vysněné obhajobě. 

Vše začalo v červnu 2014, kdy jsme si po dobře odvedené práci minulých let hrdě dovezli 

ekovlajku z Prahy. Byli jsme všichni pyšní na vše, co se nám povedlo a pomohlo nás to 

motivovat dále. 

 
 

Naše akce začínají Raškovickou pohorkou, která se každoročně koná v září, kdy se děti i 

rodiče vydávají na trasy kolem našich krásných Raškovic. Hlavním pořadatelem je paní 

učitelka Kuriplachová a na jednotlivých stanovištích se střídají ti, kteří mají chuť pomáhat – 

kantoři, rodiče, bývalí i současní žáci, kterým jistě patří velký dík, neboť nebýt jich, tato akce 

by jistě nemohla fungovat. 

 

V říjnu si již tradičně každoročně připomínáme Den stromů. V tomto významném dni si 

uvědomujeme, jak moc jsou naše stromy pro nás důležité a praktikujeme činnosti s tímto 
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dnem spojené. Příkladem naší činnosti jsou stromy podle keltského kalendáře, které zdobí 

naší spojovací chodbu. Je to dílo našich žáků. Každá třída si vylosovala jeden strom, 

seznámila se s jeho vlastnostmi a poté ho výtvarně zpracovala. Některé třídy se v tento 

významný den vydají na exkurze, jiné si poslechnou přednášky, které se věnují tématu stromů 

a jejich ochraně. 

 

Na Světový den Ekoškol se vzájemně navštěvujeme se spřátelenou školou v Dobré. Děti 

z ekotýmu a paní učitelky si vzájemně vyměňují nové poznatky, sdělují své úspěchy a 

probírají, kam se zase za ten rok posunuli. Společně zhodnocují práci, která je za nimi a 

sdělují si, co plánují do budoucna.  

 

V listopadu 3. a 4. ročníky absolvovali pobyt s environmentální tématikou v Jeseníkách. 

Žáci navštívili přehradu Slezskou Hartu, ZŠ Malá Morávka, Karlovu Studánku, zdolali 

naučnou stezku Bílá Opava a Praděd. Za celý pobyt se žáci dozvěděli spoustu informací od 

CHKO Jeseníky, o šelmách z Hnutí DUHA a z Recyklohraní. 

 

V prosinci je u nás na škole akce Vánoční strom. Každý rok o Vánocích rozsvítíme před 

školou stromeček a zpíváme koledy. Také si můžeme zakoupit výrobky našich žáků na 

jarmarku. Světýlka na letošním stromečku byly zakoupené za peníze ze sběru starých 

elektrospotřebičů. 

 

 
 

 

V březnu si tradičně, každoročně připomínáme Den vody. Tento den slavíme čištěním 

vodních toků a studánek, besedami na téma vody a také velkým množstvím exkurzí, které se 

týkají tohoto tématu. Každoročně jdeme na exkurzi na přehradu Morávka, do úpravny vody ve 

Vyšních Lhotách a na Čističku odpadních vod v Raškovicích. Minulý rok jsme také měli 

mobilní planetárium, které nám promítlo program o koloběhu vodu. Děti naší školy si 

připravili program i pro děti ve školce. Kromě krátkého filmu si vymysleli spoustu 

zajímavých otázek, doplňovaček, kvízů a vše zakončili společnou procházkou k naší řece 

Morávce. 
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Zúčastnili jsme se také celorepublikové akce Ukliďme si Česko. O víkendu se učitelé, děti i 

rodiče vydali uklidit okolí naší vesnice. I přes nepřízeň počasí, byla akce velice úspěšná. 

Odpadků bylo mnoho a naši hasiči je pak sváželi do sběrného dvora. 

 

V dubnu si každoročně připomínáme svátek naší planety – Den Země. Připravujeme 

programy pro děti, veřejnost a také pro školku. Loni jsme zapojili naše šikovné dětičky a 

každá třída si ve spoluprácí s třídními učiteli připravila stanoviště pro ostatní. Jinak se 

věnujeme úklidu kolem školy, obnovením a údržbou pocitové stezky, sbíráním odpadků 

v okolí školy a mnoha jiným činnostem, kterými se snažíme naší Zemi pomoci a dětem 

přiblížit, jak je to důležité. 
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S ekotýmem dvakrát ročně vyjíždíme na chatu na Zlatník, kde máme ekopobyty. Plánujeme 

zde akce, které mají proběhnout, hodnotíme, doplňujeme a zpracováváme plán naší další 

práce. Jsme zde přes noc a kromě práce si užíváme pobyt v naší krásné přírodě, chodíme na 

vycházky a trávíme čas co nejvíce venku. 

 

Na konci roku pořádáme ekokonferenci, kde seznamujeme žáky i veřejnost, s tím, co jsme za 

celý rok dokázali. Ukazujeme dětem i veřejnosti naše úspěchy a seznámíme je s plány do 

budoucna. 

 

Kromě všech zmíněných akcí jsme také velice úspěšní ve sběrových akcích – několikrát 

ročně probíhají sběrové akce papíru, lesních plodů, použitých oděvů, starých spotřebičů, 

baterek, hliníku. Zapojují se žáci, rodiče, učitelé a všichni zaměstnanci školy.  

 

Ve škole probíhají i akce na podporu ZOO. V říjnu a v květnu se zástupci naší školy vydali 

do ZOO Ostrava. Prodávali tam výrobky, které před tím vyrobili a vydělané peníze darovali 

na podporu výzkumu sloních nemocí. V květnu se také děti zúčastnili akce v ZOO Praha, kde 

děti hráli divadlo a za dobrovolné vstupné a penízky za prodané výrobky, věnovali ZOO 

Praha. 

 

Naše škola spolupracuje se zahrádkáři z Raškovic a Morávky. Zahrádkáři pořádají 

pravidelné výstavy (velikonoční, podzimní, vánoční) na, kterých jsou i výrobky naších žáků. 

Spolupráce s ADROU je dlouholetá. Každý rok uspořádáme sběr oblečení, hraček a ostatních 

nepotřebných věcí, které poté darujeme ADŘE. Díky spolupráci s Lesy ČR – máme krásnou 

venkovní lesní učebnu a lesní pedagogové z Lesní správy Morávka si pro nás připravují různé 

hry a zajímavosti, vždy se toho hodně dozvíme. 

 

Chtěli bychom touto cestou velice poděkovat ekotýmu, který fungoval na sto procent. 

Pravidelně se ve svém volném čase scházel a pomáhal nám s plánováním, organizací všech 

společných akcí. Děkujeme všem kolegům, kolegyním i zaměstnancům školy, za pomoc při 

plnění úkolů a za vzornou spolupráci. Velký dík patří dětem, které se našich akcí s radostí 

účastní a plní zadané úkoly. A také moc děkujeme všem, kteří nás jakkoliv podporují a 

pomáhají nám v našem snažení, neboť jen společnou prací můžeme být tak úspěšní.  

 

Ekokoordinátorky a ekotým 
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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 – červen 2016 - nebyly shledány nedostatky. 

 

 4.   Kontrola zřizovatele OÚ finanční komise - nebyly shledány nedostatky 
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13. Údaje o hospodaření školy 

 
Statistika se zpracovává za kalendářní rok, tedy k 31.12.2016 

Samostatná tabulka v příloze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
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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 

  

  

 

 

 

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

Kvic Nový Jičín. 

 

Pedagogové ZŠ vyjeli v době letních prázdnin v rámci projektu OPVK a MŠMT „Čteme, 

cestujeme, poznáváme“ na 14 denní zahraniční jazykové pobyty do Velké Británie, o 

jazykové školy ve Wortingu, kde se zdokonalovali v anglickém jazyce a seznamovali se 

s místními zajímavostmi a reáliemi. 

 

Celoročně se pedagogové účastní kurzů anglického jazyka, vzdělávání v oblasti sociálně 

občanských kompetencí v rámci programů Etická škola. 

Rozvíjejí se v odbornosti i pedagogických disciplínách, řada školení proběhla v oblasti 

inkluze, práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a žáky nadanými. 
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16. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 
 

V letošním školním roce bylo realizováno a započato 5 projektů spolufinancovaných z cizích 

zdrojů. 
 

 

16.1 Podpora technických dovedností  CZ.1.07/1.1.00/57.0675 

 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Číslo výzvy: 57, Název výzvy: Žádost o finanční 

podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.1 - unit costs, Číslo prioritní osy: 7.1, Název prioritní 

osy: Počáteční vzdělávání, Číslo oblasti podpory: 7.1.1 

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Rozpočet projektu celkem: 220 850,- Kč 

 

Vybavením novým nářadím školní dílny a vyrobením výrobků ze dřeva a kovu s praktickým 

využitím bylo dosaženo požadovaných cílů. 

V rámci projektu se žáci II. st. podíleli na výrobě traktoru s přívěsem nebo na svícnu, výrobek 

si mohli zvolit. Žákům se dařilo pochopit z prezentace návodu postup práce. Následná 

manuální práce s nově dostupným nářadím jim usnadnilo řezání, hoblování, spojování částí 

výrobku do konečné podoby. Žáci pracovali s nadšením, případné problémy řešili s 

vyučujícím, aby výrobek byl dokonalý. 

Modernizace dílenského nářadí bylo pozitivem pro tvůrčí činnost dětí. S velkým nadšením 

pracovaly především dívky, které tvořily větší polovinu pracovní skupiny. V dalším období 

bychom chtěli s žáky rozvíjet práci s kovem, drátem, plastem. V rámci sebehodnocení žáci 

vyjadřovali spokojenost nad svou práci, měli kladné odpovědi při otázkách spolupráce, 

komunikace se spolužáky, s výběrem materiálu i nářadí, řešení problému. Poznatkem učitele 

je, že žáci s přístupným materiálem a nářadím se rádi zapojí do práce, snaží se spolupracovat s 

učitelem, spolužáky. Žáci se projevovali zodpovědně a bezpečně při práci s nářadím. 

Realizace výroby traktoru s přívěsem nebo svícnu probíhala v rámci školních vyučovacích 

hodin školních dílen.  
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Vyučující školních dílen se v rámci rozvoje technických dovedností zúčastnila školení, které 

bylo zaměřené na využití moderních metod v technickém vyučování - práce se dřevem. S 

ohledem na cílovou skupinu - žáci II. st., se vyučující seznámila blíže s praktickým 

zaměřením kurzu, s vytvářením výrobků ze dřeva, které by žáky zaujaly. 

Vyučující by se ráda při práci s žáky zaměřila na práci s různým nářadím, materiálem, 

zkvalitnění organizace práce v dílnách. Činnosti jsou v souladu s RVP ZV, vedou k rozvoji 

kompetenci pracovních, sociálních. 

Porozuměla vysvětlení nových souvislostí, významu technologických inovací. Přínosem byly 

nové náměty pro práci ve školních dílnách. 

 

 
V rámci projektu OPVK MŠMT byla zbudována nová školní dílna vybavená novým 

nábytkem, pracovními stoly, nářadím a technickým vybavením, z části stávajících prostor byla 

vytvořena keramická dílna a zakoupená nová keramická pec z daru Obce Pražmo  

 

 

 
 

 

 

16.2 Jsme jiní, přesto stejní jako vy! 

 
Cílem projektu bylo zakoupení relaxačních prvků – relaxačních vaků, bazénu s relaxačními 

míčky, polohovacích relaxačních žíněnek -  pro žáky základní školy a děti mateřské školy, 

které jsou do běžného vzdělávacího procesu školy včleněny, ačkoli se potýkají se svým 

zdravotním hendikepem, většinou s poruchami chování, které jim byly odborníky 

diagnostikovány na základě problémů se zvládáním vlastní osoby, svého chování, jež se 

projevuje výkyvy nálad, agresivními projevy vůči spolužákům i dospělým, neurotickými 

výlevy, střídáním nálad, občasným sebepoškozováním a sebeubližováním, nečekanými 

výpady vzteku či opačně plačtivými nebo  melancholickými náladami. 

Přitom jsou to žáci mnohdy inteligentně nadprůměrní, vynikají v matematice či oblastech, 

které je baví a mají k nim blízký vztah. Bohužel nedokáží krotit své chování a projevy, neboť 

z důvodu poruchy si toho nejsou vědomi. 
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Relaxační prvky slouží těmto žákům i dětem ke zklidnění, vybití agresivity, potlačení 

emočních projevů. Jakmile dojde k výbuchu hněvu či se objeví potřeba žáky eliminovat od 

vrstevníků, odvede je asistent pedagoga či pedagog sám do relaxačního koutku, kde s nimi 

vyčká během relaxace a po zklidnění jsou schopni dále fungovat ve vzdělávacím procesu. 

Relaxační prvky mají charakter masážních podložek, jsou vyrobeny z měkkých a přitom 

relaxačních materiálů včetně výplně, navozujících pocity potřebných dotykových 

zklidňujících metod. Jsou vhodnější u větších a starších žáků, kdy potřebná zklidňující 

dotyková technika vedena přímo učitelem, nemusí být příjemná učiteli ani žákovi. 

Ve škole byl vymezen prostor pro umístění jednotlivých relaxačních výrobků, nyní je 

využíván dle potřeby a akutní situace, většinou žáky s ADHD, Aspergrovým syndromem, 

lehčími formami LMD i žáky s tělesnými omezeními. 

Vzhledem k potřebnosti toho 

vybavení na škole bylo využito i 

prostředků z vlastních zdrojů 

školy a bylo zakoupeno vybavení 

ve větší míře, než by pokryla 

samotná částka z projektu. 

Projekt nebyl náročný na 

provedení, neboť se jednalo o 

vyhledání a vytvoření vhodných 

prostor na škole a zakoupení 

kvalitních a vhodných relaxačních 

prvků. 

Poté byl relaxační koutek uveden 

do provozu. 

Realizace probíhala během 

měsíců září až října, neboť se po 

rozjezdu začátku školního roku 

řešily ještě některé stavební 

úpravy po letních prázdninách a 

bylo nutno vyčkat delších 

dodacích lhůt po objednání zboží. 

Relaxační vaky, žíněnky, 

podložky i bazen jsou plně 

využívány potřebnými žáky 

základní školy i dětmi školy 

mateřské v rámci relaxace, zklidňujících technik při výskytu poruch chování, např. při 

vybíjení agresivity, tlumení neurotických projevů, či při potřebné relaxaci, která jim umožní 

delší pobyt ve škole ve vzdělávacím procesu a nemusí být odvádění svými rodiči dříve domů 

z důvodů psychické zátěže a zvýšeného neklidu. Mnohým žákům zakoupení herních 

relaxačních prvků umožnilo trávit více času s vrstevníky a kamarády ve škole. 
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16.3 Podpora etické výchovy na škole 

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. 

Na škole je etická výchova realizována na II.stupni jako samostatný volitelný předmět. Schází 

podpora etické výchovy již od I.stupně, alespoň začleněním průřezového tématu do ŠVP, 

čímž by došlo k podpoře 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. Je potřeba, aby se intenzivněji s obsahem etické výchovy seznámila většina 

pedagogů školy a pochopila význam a smysl obsahu EtV využitelný nejen ve výuce, ale také 

při budování vztahů ve třídě, utváření klimatu třídy i školy, podchycení negativních jevů 

chování a hlavně zlepšení komunikace ve vzdělávacím systému pedagog – žák – rodiče, 

pedagog - pedagog 

 

 

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    Název projektu: „Čteme, cestujeme, poznáváme“ 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Číslo výzvy: 56, Název výzvy: Žádost o finanční 

podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.1 - unit costs, Číslo prioritní osy: 7.1, Název prioritní 

osy: Počáteční vzdělávání, Číslo oblasti podpory: 7.1.1 

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Rozpočet projektu celkem: 978 064,00 Kč 

 

Stručný obsah projektu: 

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích 

ve školách a školských zařízeních. 

 

Klíčová aktivita č.1:  Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské 

gramotnosti. 

Cíle realizace klíčové aktivity: 

Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z 

prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. 

Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce. 

Zakoupení cca 400 knižních titulů do školní knihovny na podporu čtenářské 

gramotnosti. 

 

 

Klíčová aktivita č.2:    Zahraniční jazykový kurz pro učitele. 

Název podporované aktivity: Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve 

školách a školských zařízeních 

Cíle realizace klíčové aktivity: 
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Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách. 

Popis realizace klíčové aktivity: 

Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro 

učitele ZŠ/SŠ. Kurz může být zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně nebo na 

"Teacher Training" (speciální příprava pro učitele cizích jazyků). 

 

Klíčová aktivita č.3:   Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. 

Název podporované aktivity: Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve 

školách a školských zařízeních 

Cíle realizace klíčové aktivity: 

Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO 

(Evropské sdružení volného obchodu). 

Popis realizace klíčové aktivity: 

Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 

kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 

vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. 

 


