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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 13 

1. stupeň ZŠ 10 209 20,9 x 

2. stupeň ZŠ 7 139 19,9 x 

Školní družina 3 90 30 32 

Školní jídelna MŠ x 75 x x 

Školní jídelna ZŠ x 268 x x 

 

Komentář:  
 

 



 4 

 

 

 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy 

 

Učebny, herny 16 kmenových učeben, 2 herny pro ŠD 

 

Odborné pracovny, knihovna, 

multimediální učebna 

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

informační centrum s IC tabulí s žákovskou knihovnou, 1 

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

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

dílna, letní učebna, 

skleník vhodný k výuce 

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

volejbalové kurty, hřiště na kopanou, atletické sektory 

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

dráha, odpočinkový areál pro ŠD, školní sad, zahrada 

Sportovní zařízení tělocvična 9 x17 m, herna na stolní tenis 

 

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

pozemky, skleník pevný přibudován ke škole i volně 

stojící na školním pozemku 

Žákovský nábytek výškově stavitelné lavice ve všech kmenových třídách i 

odborných učebnách 

Vybavení učebními pomůckami, 

hračkami, sportovním nářadím 

apod. 

běžné sportovní nářadí v tělocvičně, ŠD je vybavena 

hračkami, dvěma počítači, třídy jsou vybaveny potřebným 

nábytkem, zpětnými projektory, CD přehrávači, 

videopřehrávači, dvěma klavíry 

Vybavení žáků učebnicemi a 

učebními texty 

Škola je zásobena dostatečným množstvím platných 

učebnic, každoročně je obnovován fond učebnic, 

v letošním roce došlo opět k výraznému obnovení řady 

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

pracovní sešity, byly zakoupeny obrazové materiály do 

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

DVD k výuce 

Vybavení kabinetů, laboratoří a 

učeben pomůckami 

Všechny kabinety pro pedagogy byly vybaveny zcela 

novým funkčním nábytkem včetně pracovních stolů, 

skříní, knihoven, regálů na uložení knih, byly obnoveny 

koberce. Nově byla pracovními stoly vybavena 

interaktivní učebna s knihovnou. Výškově stavitelným 

nábytkem jsou vybaveny všechny třídy. Pomůcky jsou 

stále průběžně doplňovány, největší položka byla v tomto 

školním roce dána na vybavení tělocvičny, jazyků, 

zejména českého jazyka, ruského jazyka, hudební 

výchovy. 
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Vybavení školy audiovizuální a 

výpočetní technikou 

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

ks PC nebo nootebooky je vybaven každý kabinet pro 

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

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

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

ks 

dataprojektor – 8 ks, k dispozici jsou laminátory, tiskárny 

a kopírky pro provoz školy 

 

 

Investiční  rozvoj  školy v tomto školním roce 

 

 

V letošním roce došlo: 

ZŠ 
- škola byla průběžně dovybavena novým nábytkem, nové úložné prostory vznikly 

především ve třídách a kabinetech, novým nábytkem byla vybavena i šatna pro 

zaměstnance školní kuchyně v MŠ, THP personál  v celkové hodnotě 229.217,-Kč, 

z toho v částce 95.000,-Kč  byl využit dar Obce Pražmo, 

- byl opraven chodník ke škole, srovnán a vydlážděn bezpečný povrch v hodnotě 

300.000,-Kč, 

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

v částce 148.648,-Kč, 

- na basketbalovém školním hřišti za přispění sponzorských darů Arceloru Mittal 

vznikla další sportovní plocha na míčové hry v hodnotě 65.000,-Kč, 

- v letních měsících byla započata rozsáhlá rekonstrukce školy z dotačních programů 

realizována zřizovatelem, v rámci zateplení byly provedeny práce na výměně oken, 

realizace nových kotelen s tepelnými čerpadly, práce na zateplení fasády školy, 

zateplení střech, výměna okapů a hromosvodů, práce probíhaly až do měsíce listopadu, 

- v rámci tepelných úspor byly na všech radiátorech instalovány ventily v celkové 

hodnotě 100.000,-Kč, 

- proběhla rozsáhla oprava tělocvičny, výměna stropu v hodnotě 200.000,-Kč, 

- včetně nové elektroinstalace tělocvičny a světel, přilehlých šaten, kabinetů, chodeb, 

WC, spojky v hodnotě 751.864,-Kč, 

- došlo k rekonstrukci WC u tělocvičny, rozšířila se kapacita sociálních místností, byly 

opraveny stávající odpady a WC v hodnotě 70.000,-Kč, 

- v malé tělocvičně byla dodána nová okna, proběhlo pravidelné každoroční malování 

školy, další drobné opravy, 

- zakoupeno bylo nové dovybavení pro školní kuchyň – mlýnek – 57.000,-Kč. 

 

MŠ 

- v letních měsících 2013 byla započata rozsáhlá rekonstrukce školy, v rámci zateplení 

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

práce na zateplení fasády školy, byla zhotovena nová sedlová střecha z dotačních 

programů realizována zřizovatelem, 

- bylo zhotoveno nové vstupní schodiště do budovy splňující bezpečný vstup do budovy 

včetně nově zhotoveného přístupového chodníku 

- v rámci každoročních letních prací byly provedeny drobné opravy zabezpečující chod 

školy 

 

Komentář:  

 

Přetrvává potřeba oprav elektrorozvodů ve zbývajících částech areálu školy. 
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1.6 Údaje o školské radě 

 

Datum zřízení 1. 1. 06 

volby na nové období proběhly 29. května 2012 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt Paní Petra Foldynová, Raškovice 

 

 

 

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole 

 

Registrace Sdružení rodičů 

Zaměření Organizování akcí pro děti 

Kontakt Dagmar Vepřeková, Raškovice  377,  

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

 
  

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání   

 

a) nová soustava 

Kód Obor vzdělání  Poznámky 

 

Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola  RVP 0 

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

 

 

2.2 Vzdělávací programy 

 

Vzdělávací program 

 

Zařazené třídy 

  

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  

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

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

 
 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 49 

Počet učitelů ZŠ 23 

Počet vychovatelů ŠD 3 

Počet učitelek MŠ 6 

Počet asistentů pedagoga v ZŠ 2 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 

Počet správních zaměstnanců MŠ 2 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 7 

 

Komentář:  
 

 

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 

Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně                99 

Učitelky MŠ 85 Učitelky MŠ 85 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 

 

Komentář: 

Všichni pedagogové jsou odborně kvalifikováni pro výkon pedagogické praxe. Dva 

pedagogové  (1 ZŠ a 1 MŠ) si doplňují vzdělání formou dálkového studia na 

pedagogické fakultě. 

 

 

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 34 pedagogů, 11 učitelů na I. stupni a 

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

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

pedagoga. 

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

pedagogové dosáhli magisterského studia pedagogického či filozofického směru. 

Všechny předměty vyučujeme aprobovaně vyjma předmětu občanská výchova a  

výchova ke zdraví. 

Pedagogové MŠ jsou ve složení 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 15, rovněž splňují kvalifikační 

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

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

 Úklid školy zabezpečují tři uklízečky, provoz a technické zabezpečení školník - 

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

zahrady a je potřeba neustále něco opravovat a udržovat. 
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Provoz mateřské školy zajišťuje školnice současně vykonávající práci uklízečky, na částečný 

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

personalistka a spisovou službu a pokladnu sekretářka školy. 

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

 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

 

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

do důch. věku 

v důchod. 

věku 

Celkem 

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

2 4 2 5 1 15 0       5 0 0 5 29 

 

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

vzdělávání 
 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro 

školní rok 13/14 

2 42 1 4 

 

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 29 žáků. Úspěšně bylo přijato 29 žáků. 

 

 Počet žáků dívek chlapců 
z 9.ročníků 26 17 9 

neprospěli v 9.ročníku 0 0 0 

přecházejících z 8.ročníku 1 0 1 

přecházejících z 7.ročníku 

přecházejících z 5.ročníku 
2 

0 

2 

0 

0 

0 

CELKEM 29 19 10 

 

Typ studia Počet 

žáků 

4 leté maturitní studium 22 

4 leté učební obory s maturitou 0 

3 leté učební obory 5 

6 leté gymnázium 2 

Celkem 29 

 

Počet 
žáků 

Název SŠ 

5 Gymnázium a SOŠ Cihelní, Frýdek-Místek 

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

1 Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek 

3 SŠ elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek 

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

3 Střední odborná škola, Lískovecká, Frýdek-Místek 

1 Střední odborná škola, Na Hrázi, Frýdek-Místek 

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

máje 249/37, 742 35 Odry 

2 Střední průmyslová škola stavební, Ostrava 

4 
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky, Frýdek-Místek 

2 Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, p.o. 

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

1 Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, p.o. 

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

28 CELKEM 
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5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu 

 

1. stupeň 
 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

I.A 24 24 0 0 

I.B 23 23 0 0 

II.A 18 18 0 0 

II.B 22 22 0 0 

III.A 20 20 0 0 

III.B 20 20 0 0 

IV.A 23 23 0 0 

IV.B 21 21 0 0 

V.A 19 19 0 0 

V.B 19 18 1 0 

Celkem   209       208 1 0 

 

 

2. stupeň 
 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

(uvolněn) 

VI.A 19 19 0 0 

VI.B 23 23 0 0 

VII.A 15 15 0 0 

VII.B 17 17 0 0 

VIII.A 16 16 0 0 

VIII.B 23 23 0 0 

IX.A 26 26 0 1 

Celkem 139 139 0 1(TV) 

 

 
 

Celkový přehled 

 

 Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

(uvolněn) 

1. stupeň      209 168 1 0 

2. stupeň      139  63 0 1 

Celkem 348 204 1 1 (TV) 
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5.2 výchovná opatření  

 

 

 Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ 

1. stupeň 209 134 0 

2. stupeň 139 74 8 

Celkem 348 208 8 

 

 

 Počet 

žáků 

napomenutí  

TU 

Důtka TU Důtka ŘŠ II. st. 

z chování 

III. st. z 

chování 

1. stupeň 209 16 6 0 0 1 

2. stupeň 139 10 3 2 1 0 

Celkem 348 26 9 2 0 1 

 

 

5.4 Údaje o zameškaných hodinách 

 

 

Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 6249 29,89 49 0,23 

2. stupeň 7571 54,46 2 0,014 

Celkem 13820 39,71 51 0,146 

 

 

5.5 Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení :  Počet žáků 

Sluchové postižení  0 

Zrakové postižení  0 

S vadami řeči  3 

Tělesné postižení  0 

S kombinací postižení  0 

S vývojovými poruchami učení  10 

S vývojovými poruchami chování  5 

Celkem:  18 

 

 

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. 

 

 

 

krajské soutěže: 

 
Úspěšný řešitel Biologické olympiády  

Čubok Jiří 

 

 

 

okresní kola a soutěže: 
 

2.místo  Stýskal Kristián   Konverzační soutěž v NJ 

2.místo  Kožušník Lukáš   Pythagoriáda 

2.místo  Maslowská Lucie   Pythagoriáda 

3.místo  Čubok Jiří    Biologická olympiáda. 

6.místo   Šebestová Barbora   Biologická olympiáda 

6.místo  Čagala Jakub    Pythagoriáda 

6.-8.místo  Bílková Veronika   Olympiáda v českém jazyce 

7.místo  Luzarová Hana   Archimediáda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

6. Úspěchy školy: 
 

 

6.1   Ocenění Etická škola 

Jak jste možná již zjistili, naše škola se honosí dalším 

oceněním, a to Etická škola-bronzovým odznakem. 

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. Právě intenzita zavedení daných témat a 

forma „zkušenostního vyučování“ (tj. metoda, kdy žáci pracují s vlastní zkušeností a 

zážitkem, které následně reflektují a zobecňují a není to teoretické, frontální, expertní 

předávání informací)  jsou základem pro posouzení získání bronzového stupně. Pokrytí témat 

může být v rámci běžné hodiny jiného předmětu, kroužků, projektových dnů atd. 

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

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

Učitelé,  kteří chtějí učit etickou výchovu jako samostatný předmět, by měli být absolventy 

minimálně 240ti hodinového akreditovaného kurzu DVPP. 

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. 

4.    SYSTÉMOVÁ PODPORA: signálem pro rodiče, že etická výchova má významné 

postavení v rámci vyučovaných předmětů je ustanovení funkce metodika EtV, tj. jeden z 

pedagogů dané školy, který spolupracuje na začlenění etické výchovy do švp, který koordinuje 

projekty, komunikuje s vedením a ostatními pedagogy. Tato pozice by byla přímo podřízena 

řediteli školy. 

 

6.2 Ocenění referenčním listem Ekologická škola MSK 

Za environmentální aktivity byla škola oceněna jako jedna z pěti vybraných škol kraje 

referenčním listem a finanční odměnou. 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/ekologicka-skola-v-moravskoslezskem-kraji-

ve-skolnim-roce-2012-2013-34463/ 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/ekologicka-skola-v-moravskoslezskem-kraji-ve-skolnim-roce-2012-2013-34463/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/ekologicka-skola-v-moravskoslezskem-kraji-ve-skolnim-roce-2012-2013-34463/
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6.3   Získání titulu Ekoškola 
 
Ve čtvrtek 19. června 2014 vyrazilo 16 žáků Ekotýmu a paní učitelky Kuriplachová, 

Koperová a Muroňová do Prahy na Slavnostní předání titulu EKOŠKOLA. 
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů – zpracovala PaedDr. Jana 

Halamová – metodik prevence 
 
7.1.1       Prevence realizovaná během školního roku 2013/14 byla zaměřená především 

k výchově dětí k lidskosti, morálce a slušnému chování. Na těchto základech pak vedla žáky 

ke zdravému životnímu stylu, k jejich osobnostnímu a sociálnímu rozvoji, k rozvoji 

komunikativních dovedností, ke schopnostem a dovednostem včas rozpoznat riziko a 

nebezpečí a adekvátně situaci se správně zachovat. 

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

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

Průběžně jim i jejich rodičům byli poskytovány informace o prevenci prostřednictvím 

osvětového materiálů - letáčků, brožur a jiných, osobní konzultace při řešení individuálních 

problémů žáků. 

          V říjnu 2013 proběhl výzkum klimatu jednotlivých tříd (5. až 9. třída) formou 

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

konzultovány s TU, VP a ŘŠ. Byly identifikování žáci, kteří potřebují pozornost a pomoc 

dospělých (žáci s problematickým chováním, ostrakizovaní, anxiózní, psychicky labilnější 

…). V lednu a dubnu 2014 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.  Dobré výsledky, kde třídní klimata se pohybovali 

v rozmezí 68-93% pozit. měřitelných hodnot, nás mile překvapily.  

Za svoji dlouhodobou úspěšnou preventivní práci jsme byli oceněni jako jedna z 

nejlepších škola v okrese v podpoře prevence na škole. 

 

   Jedině v úzké spolupráci s rodiči žáků je možné podchytit zárodky možných rizikových 

projevů chování. Toto se nám letos dařilo. Úměrně zvýšenému počtu návštěv rodičů ve škole 

klesl počet problémových žáků, počet řešených kázeňských případu. Rodiče mají možnost 

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

domluvě. Letos tyto služby využilo přes 26 rodičů. Nadstandardní je spolupráce školy a 

sdružení rodičů, kteří aktivně připravují různé aktivity pro děti, přispívají finančně na jejich 

vzdělávání, výlety…. Stále ale nedokážeme přimět rodiče k vzdělávání v oblastech, kterým 

nerozumí a které jsou v poslední době velmi důležité při formování charakteru jejich dětí. 

V příštím školním roce musíme více apelovat na členy školské rady a sdružení rodičů, aby 

nám byli nápomocní při pořádání těchto výukových akcí pro rodiče, prarodiče. 

          

 

7.1.2 Spolupráce s odbornými institucemi 

 

                   instituce forma spolupráce 

pedagogicko – psychologická poradna  

ve FM 

konzultace o rizikových jevech a žácích, výukové 

programy pro žáky, DVPP pro učitele 

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  (Mudr. Polová,Mgr. 

Budíková,Mgr.Šigutová, Mgr.Stopková, 

Mudr. Petrovská, Mgr.Látal, …) 

besedy, přednášky, rodinná terapie, psychologická  

a odborná pomoc 
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Nestátní  a jiné zařízení  

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

Nebuď oběť o.s.-OV, Adra, Člověk 

v tísni, Wontanara, ČSČK - FM, HZS – 

FM, Sananim o.s., …) 

 

výukové lekce, besedy, přednášky, preventivní 

programy, sbírky 

 

 

 

7.1.3 Vzdělávání pedagogů v rámci prevence  

 

 

Název a zaměření vzdělávání Počet 

hodi

n 

Realizátor – organizace, 

odborník 

Počet školených 

pedagogů 

Krajská konference prevence MSK 20 MSK 2 Ha, Kach 

Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 8 Kvic -FM 1 Ha 

Čtení skupinové dynamiky třídy 4 Osave,o.s. pedag.sbor 

Emoční a sociální rozvoj osobnosti dítěte 8 Kvic FM 1 CHo 

Šikana a kyberšikana 8 Praha 2 Ha ,Kach 

Dny prevence  16 Ostrava - Prevalis 2 Ha, Kach 

O výchově s Koukolíkem 8 Praha 2 Ha,Kach 

Trestní odpovědnost mládeže a trestní 

činy proti rodině a dětem- 

8 Ostrava 1 Ha 

Metodický program PP v MŠ 8 Ostrava 1 Kach 

Implementace etické výchovy do výuky 40 Ostrava 1 Pan.L 

 

 

7.1.4 Aktivity pro žáky  

 

aktivity časový harmonogram organizace, jméno odborníka 

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

Bednářová, taniab@volny.cz, 

 tel. +420 604 983 875  

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

Výukové lekce pro žáky 8. a 9. 

ročníku 

 Šikana a kyberšikana 

 Sexuální chování pod 

drobnohledem 

průběžně od listopadu do 

dubna 2014 

Ha  

Výukové lekce pro žáky 6. a7.ročníku 

 Poruchy příjmu potravy 

 Agrese, šikana a kyberšikana 

 Vztahy a klima třídy 

 Nebezpečí zneužívání 

návykových látek –tabák, 

alkohol 

průběžně od listopadu do 

května 2014 

Ha, AVE-Karviná 

Kurz první pomoci pro 8.ročníky dopoledne –březen 2014 Ha , ČSČK- p.Foldynová 

Preventivní pobyt pro žáky 8.B – 

Višnovka 

31.3.- 1.4.2014 Kaj, Mer 

mailto:taniab@volny.cz
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Škola do života –preventivní program 

pro 6.A 

květen, září, říjen 2014 

3  setkání 

J.Svobodová, AVE o.s., Karvina 

Projektový den se zaměřením na 

kyberšikanu  5. - 9.roč. 

červen 2014 L.Látal, Nebuď oběť, o.s., OV 

 

 

 7.1.5 Evidence rizikových jevů žáků  

 

  Každoročně evidujeme nárůst nedbalého, ponižujícího až agresivního chování žáků.  

Nejčastěji jde o slovní napadání spolužáků, snižování jejich kvalit, jejich podceňování a 

ponižování. Žáci jsou k sobě netolerantní, chybí jim empatie. I když se nám podařilo vymýtit 

kouření na půdě školního areálů, potýkáme se s tímto problémem žáků na autobusové 

zastávce, nebo u kaple, v těsné blízkosti školy. Řešení těchto případů je komplikovanější, 

protože to nespadá do kompetence školy. Přesto oslovujeme rodiče a apelujeme na jejich 

autoritu a výchovu.  Během celého školního roku nás provází dětské úrazy vzniklé většinou 

v hodinách TV nebo o přestávkách neopatrným pohybem žáků. Vlivem špatné životosprávy 

mají děti slabší kosti a klouby, některé z nich trpí obezitou, jiné civilizační nemoci – lenosti! 

Letos jsem řešila 5 výchovných případů, které se týkaly především vztahů děti se spolužáky, 

osobními problémy žáků, nevhodným chováním k učitelům i spolužákům, krádeže, problému  

s uznáváním autority.  Projevy nevhodného chování žáků jsme ve většině případů podchytili 

již v zárodku a okamžitě řešili s rodiči. To nám pomohlo vyhnout se dalším větším 

problémům. Letos jsme udělili jenom dva snížené stupně z chování. 

   

 

7.1.6 Konkrétní výsledky  MPP za tento školní rok: 

 

Podařilo se:  
 

- vytvořit příjemné sociální prostředí ve škole 

- nabídnout větší množství mimoškolních aktivit, turnajů, společenských akcí 

- zapojit více kolegů do preventivních aktivit 

- vymýtit kouření, alkohol a jiné návykové látky z areálu školy 

- úspěšně řešit začínající šikanu 

- vytvořit fungující preventivní tým (MP,VP,ŘŠ,TU) 

- vytvořit metodický materiál k třídnickým hodinám 

- vytvořit soubor preventivních her vhodných do i mimo výuky 

- úzkou spolupráci s rodiči podchytit rodící se „nešváry“ žáků a tím snížit rizikové projevy 

chování žáků 

- minimalizovat krádeže ve škole 

 

Nepodařilo se: 

 

- minimalizovat vulgaritu žáků 

- zefektivnit činnost žáků v žákovském parlamentu 

- odstranit vandalismus, necitlivé chování k cizím věcem 

- vytvořit prostor pro realizaci TH 

- více zapojit rodiče do preventivních aktivit školy 

- přitáhnout více rodičů k osvětovým besedám a přednáškám jim věnovaným, týkajících se   

důležitých současných trendů ve společnosti (kyberšikana, kybergrooming, sexting…) 

- důkladněji proškolit nové učitele v oblasti prevence 
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 Co pro nás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní 

rok:  

 

- více se zaměřit na práci TU s třídou 

- posílit prestiž žákovského parlamentu, dát žákům prostor a poskytnout podporu při realizaci 

jejich nápadů 

- bezpodmínečně dodržovat nastavená pravidla školním řádem 

- vymyslet způsob aktivnějšího zapojení rodičů do preventivních aktivit školou pro ně 

připravených  

- proškolit nové kolegy v oblasti prevence 

- promyslet možnost pevného ukotvení TH v rozvrhu tříd –alespoň 4x ročně 

 

 

 

 

7.2   činnost kroužků na škole v rámci volno časových aktivit 

 

Jméno vedoucího  Název kroužku  Den  a čas realizace 

p. Carbolová Taneční   kroužek 1 Pátek     -  14:00 – 15:00 

p. Carbolová Taneční   kroužek 2 Pondělí   – 14:00 – 15:00 

p. Muroňová Míčové   hry pro 4. a 5 roč. Pondělí   – 13:45 – 14:45 

p. Kuriplachová Přírodovědný   kroužek Pondělí   – 13:45 – 14:45 

p. Kajzarová Dětský   pěvecký sbor Středa    – od 14:00 

p. Mertová Výtvarný   kroužek pro 1.stup. Čtvrtek   -  13:00 – 14:00 

p. Mertová Divadlo   pro 1.stup. Pondělí   –  13:00 – 14:00 

p. Veselka Florbal   – 2.stup.chlapci Středa   –   14:00 –  15:00 

p. Veselka Florbal   – 1. A 2.stup. holky Čtvrtek   – 14:00 – 15:00 

p. Veselka Florbal   – 1.stup.-chlapci Čtvrtek   – 15:00 – 16:00 

p. Švrčková Dovedné   ruce 2.-5.roč. Pondělí-     13:00 

p. Kubíček Judo Pátek   -     14:15 

p. Martinková Anglický jazyk 4. – 5. roč. Úterý -       13:00 – 14:00 

p. Martinková Anglický jazyk 6. – 9.roč. Úterý   –    14:00 – 15:00 

p. Heřman Myslivecký   kroužek sudé týdny čtvrtek 13:00 – 14:00 

p. Pánková Lucie Šikovné   ruce Pondělí   15:30-17:00/1x   za 14 

dnů/ 

p. Dýrrová Hudební   škola Středa   –   15:15 – 17:00 Čtvrtek 

  – 12:10 – 19:00 

p. Langer Taneční   škola Carmen Pondělí   – 14:00 – 14:45 

p. Strakoš Šachový   kroužek Úterý   -12:30 – 13:30 – co 14 dní 

(liché týdny) 

p. Halamová Divadelní   kroužek 5-6.roč. Čtvrtek   – 14:00 – 15:00 

p. Damski Capoiera Čtvrtek – 14:00 – 15:00 (malá 

tělocvična) 

p. Václavík Military klub viz http://www.sas-

raskovice.estranky.cz/ 

 

 

 

 

 

http://www.sas-raskovice.estranky.cz/
http://www.sas-raskovice.estranky.cz/


 20 

 

8. Zpráva o činnosti v oblasti výchovného poradenství  

- zpracovala: Mgr. Sylva Mertová – výchovná poradkyně 

 

 
8.1.1 Výchovná činnost na škole 

 

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 2012/2013 probíhalo dlouhodobé a systematické sledování 

dětí s učebními a výchovnými problémy. 

 

Celkový počet žáků na škole byl 348, k tomu 75 dětí v MŠ. 

 

 

Konzultace: 

 

v době konzultačních hodin využilo 28 rodičů,  

 5 rodičů- zejména z důvodu výběru SŠ.  

 23 rodičů  - problémy s chováním dětí – podezření šikana, krádeže, záškoláctví, 

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  

 

 

8.1.2 Výchovné problémy: 

 

Škola konkrétně projednávala 35 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. 

 



 21 

 

 

8.1.3  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 18 žáků s VPU a CH, z toho 5 s VPCH a 13 s VPU. 

U 5 žáků probíhaly pravidelné nápravy vedeny  pedagogy:   Mgr. Bůžkovou, Mgr. 

Kovalčíkovou, Mgr. Veselkou, Mgr. Mertovou, Mgr. Chodurovou a Mgr. Muroňovou. 

U žáků  s VPCH byli přiřazeni AP p. Tošenovjanová s úvazkem 60%. a p. Šinal s úvazkem 

80%. 

 

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou a SPC 

 

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

– Mgr. Marszalkovou 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. 

 

 

 

8.1.4 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 

3. Informační schůzka prvňáčků v MŠ 

4. Beseda o školní zralosti a předškolní přípravě - p.Kahánková z PPP. 

 

 

8.1.5  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 jednoho žáka byly povoleny úlevy ve studiu z důvodu zapojení do vrcholových sportů. Ve 

spolupráci s rodiči žák zvládl učivo bez problémů.   

 

8.1.6  Akce pro žáky: 
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během šk. roku proběhlo 16 přednášek a besed 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. 

 

1. Hasík pro 2. a 6.ročník 

2. Výukové lekce pro žáky 8. a 9.ročníku 

3. Šikana a kyberšikana 

4. Trestněprávní odpovědnost mladistvých 

5. Sexuální chování pod drobnohledem 

6. Výukové lekce pro žáky 6. a7.ročníku 

7. Poruchy příjmu potravy 

8. Agrese, šikana a kyberšikana 

9. Vztahy a klima třídy 

10. Nebezpečí zneužívání návykových látek –tabák, alkohol 

11. Válka není hra pro 6.-9.roč. 

12. Kurz první pomoci pro 8.ročníky 

13. Preventivní pobyt pro žáky 8.B – Višnovka 

14. Škola do života –preventivní program pro 6.A 

15. Projektový den se zaměřením na kyberšikanu 5.-9.roč. 

 

 

8.1.6  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 4 TECH , který realizuje ARR v Ostravě, jedná se o projekt  

zaměřený na podporu technických oborů.  V jeho rámci se žáci účastnili 3 denního 

Workshopu v Jeseníkách. 

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

v technických olympiádách. 

 

Akce pro žáky: 

 

1. TŘÍDA VYNÁLEZCŮ, 8.roč 

2. 3-denní workshop zaměřený na technické obory ( stavební a elektrotechnické 

obory) 

3. pracovní workshop – 7.A,B, 8.A, B, 9. A 

4. třída vynálezců - 8.A,B 

5. technický workshop - 7.A,B,  8.B 

6. NACHTECH Frýdlant - tech.exkurze - 8.A,B 

7. technický kroužek dílny Frýdlant - II.st 

8. keramická dílna ARR Řemesla nás baví - II.st 

9. Tržiště vynálezů - VŠB Ostr 

10. výukový program Technický svět-Roboti ve službách lidstva-OV- 5.-8.roč 

 

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

 

1. TRH STUDIJNÍCH OBORŮ  – BURZA ŠKOL ve FM - 9.A 

2. beseda o SŠ Gastronimie a služeb - 9.A 

3. SPŠ a OA Frýdek Místek-výuk.blok - 9.A 

4. Trh studijních oborů – BURZA ŠKOL na ZŠ Raškovice 
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5. Výběr profese- seznámení se SŠ- přednášky pro žáky-9.tř = 6 škol 

6. Exkurze na  SOŠ FM 

 

 

Exkurze: 

 

1. Exkurze Hyundai Nošovice, 9.tř 

2. Exkurze Elektrárna Dětmarovice,9.tř 

3. Exkurze v Třanovicích,7.A,B 

4. Exkurze Úpravna vod ,8.A 

5. Exkurze - Frýdecká skládka,7.roč 

6. Exkurze v Technickém parku Vítkovice - Budiž světlo – 6. - 9. roč 

7. Exkurze SKLÁRNY Vrbno p. P. - 8.A,B 

8. exkurze ZETOR 

9. elektrárna Dlouhé stráně – II.st  

10. výukový program IQ park Olomouc - 5.A,B 

 

 

Adaptační pobyty: 

 

 Adaptační pobyt 6.roč, Višňovka 

 Adaptační pobyt 8.B, Višňovka 
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9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Ve školním roce bylo na vzdělávání zaměstnanců školy vynaloženo celkem 59.595,-Kč, a to 

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

Podpora profesního rozvoje pedagogických zaměstnanců ZŠ a MŠ Raškovice.  

 
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 i matematické gramotnosti. 

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

Pedagogové se účastnili jazykových kurzů nabízených Kvicem v rámci projektu zaměřeného 

na jazykové vzdělávání s názvem Progress. 

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

vzdělávání a nižší ročníky I.stupně. 

     

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

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

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

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

 

9.2 Další vzdělávání  

 

V rámci projektu Podpora profesního rozvoje pedagogů ZŠ a MŠ Raškovice 

prostřednictvím vzdělávání se pedagogové všech zařízení účastnili počítačových kurzů i 

kurzů zaměřených na zkvalitnění vzdělávacího procesu a rozvoj osobnosti učitele. 

Proběhl roční jazykový kurz v anglickém jazyce. 

 

9.3 Celoživotní vzdělávání 

 

Rozšiřující oborové studium Etická výchova  4 semestrální st. 

 

 

9.4  Školení pro zaměstnance v rámci školy 

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

kuchyni. 
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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. 

 

1.října 2013 proběhly oslavy 90. Výročí založení Měšťanské školy v Raškovicích, konala 

se slavnostní Akademie a Den otevřených dveří,. aby i rodiče viděli na vlastní oči, co jejich 

děti umí a čím se dokáží bavit. 

Akademie se opravdu vydařila. Malí i velcí žáci vystoupili s písničkou, hudebním sólovým 

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

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

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

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

prezentujeme. 

Školu navštívili hosté, bývalí žáci i učitelé, rodiče a všichni, kdo ze zvědavosti chtěli 

okouknout, jaks e škola za 90 let změnila. 

 

 
 

 

 

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

atmosférou. 

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

Dýrrové a školního pěveckého sboru CARO pod vedením paní učitelky Kajzarové. 
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10.2 Charitativní akce i pro veřejnost 

 

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

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

nějaký kus šatstva, který byl ochotný darovat někomu potřebnějšímu 

 

 Dobrovolnické centrum ADRA děkuje všem rodičům, ale i tetičkám, babičkám a 

sousedům školáků za mimořádnou aktivitu ve sbírce použitého oblečení a hraček. Během 

jarních měsíců přinesly děti věci k darování ve stovkách igelitových tašek a 6x naplnily 

adrácký renault Kangoo k prasknutí! 

 

Protože sbírka byla zároveň soutěží tříd o nejvyšší počet kartiček s hadrovými panenkami, 

konalo se na konci června vyhodnocení. Věřte nebo ne, ale první i druhé místo získali 

nejmladší prvňáčci a na třetím místě se umístila 3. A. Při předávání odměn nejlepším třídám 

jsme dětem znovu připomněli, že vybrané oblečení se v Adře rozdělí na tři pomyslné hromady 

a každá z nich poslouží jiným způsobem. Nejhezčí oblečení je určeno k prodeji 

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

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

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

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

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

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

už nehodí, ale je možné z něj vyrobit čistící hadry nebo netkané průmyslové textilie. 

Velmi si ceníme spolupráce se Základní školou v Raškovicích. Máme radost, že si umíte najít 

svou cestu k pomoci druhým. Dobrovolnické centrum ADRA vám bude k vašemu dobrému 

konání rádo nápomocno i nadále a na podzim na podzim chystá další sbírku textilu. 

Lenka Zaciosová, DC ADRA 

 

  

10.3  Výstavy výtvarných prací žáků školy 

 

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

návštěvníci a zájemci prohlédnout výstavu o historii školy i s  výtvarnými pracemi současných 

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

http://www.zsraskovice.cz/wp-content/uploads/2014/foto-sb_rka-ra_kovice.jpg
http://www.zsraskovice.cz/wp-content/uploads/2014/foto-sb_rka-ra_kovice.jpg
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V rámci 2.ročníku zahrádkářské výstavy Základní organizace Českého zahrádkářského 

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

spolupráce se zahrádkáři. Při aktivitách žáků v oblasti environmentálního vzdělávání jsou 

členové místního svazu vždy pomocníky a rádci, ochotni mladé generaci přijít poradit a 

předávat své zkušenosti. 

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. 

 

10.4  Trh řemesel 

3. června 2014 hostila naše škola „Trh řemesel“, přehlídku řemeslných technik tradičních i 

netradičních pro žáky MSK, pořádanou Agenturou pro regionální rozvoj Ostrava v rámci 

projektu „Řemesla nás baví“.  

Za účasti vybraných žáků ze škol z Hradce nad Moravicí, Hukvald, Dolní Lutyně, Vítkova, 

Kunína, Fryčovic a Raškovic se úderem 8:30 rozjela akce, při které si žáci na 12 stanovištích 

mohli zkusit některá tradiční řemesla a pokud k tomu neměli odvahu, mohli se alespoň 

podívat na zručné ruce, které vyráběly tradiční výrobky kovářské, svíčkařské, košíkářské, 

drátenické, hrnčířské, zkusit si batikování a vzorkování látek, malbu na sklo nebo keramiku, 

vyřezávání, pletení i tkaní. K tomu všemu bylo zahájení a přestávky zpestřeny vystoupením se 

středověkou tématikou, kde dobově odění tanečníci převedli tance, hudebníci zahráli na 

tradiční středověké nástroje a rytíři se utkali v malých šarvátkách. Aby tento den nebyl jen o 

práci, bylo také jedno stanoviště věnované dobovým hrám a zábavě a o přestávce se žáci 

mohli věnovat různým hlavolamům a hrám. 

Celým programem provázel slovem pan Roman Pastorek. 

     

 

 

10.5  Sportovní akce pro veřejnost   

Raškovická pohorka.  

Desátý ročník turistického pochodu, který každoročně pořádá naše škola, odstartoval 21. září. 

Byly připraveny dvě trasy s opačným řazením kontrolních bodů než v minulých ročnících. 

Kratší pro maminky s dětmi vedla od školy přes Kršle na Prašivou, delší z Raškovic kolem 

Pily pana Foldyny, přes Demlovice, Jízdárnu na Morávce, na Kotař a Prašivou k cíli u 
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Rybárny ve Vyšních Lhotách. Žáci dvou tříd namalovali vlaječky pro účastníky, rozvěsili 

plakátky, sestavili kontrolní dvojice na stanoviště. Na sobotní organizaci akce se pak celkem 

podílelo šest žáků druhého stupně a deset pracovníků školy. Celotýdenní nepříznivé, deštivé a 

chladné počasí odradilo mnoho pravidelných účastníků, nakonec se ráno na trasy Raškovické 

pohorky vydalo „sedm statečných“, které od desáté hodiny odměnilo sluníčko svými paprsky 

a lesy houbami a lesními plody. 
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11. Ekologické aktivity – Náš envirok    
– zpracovala Mgr. Dana Kuriplachová – koordinátor EVVO 

  

 V letošním školním roce jsme při realizaci  EVVO pokračovali v aktivitách 

přispívajících k uskutečňování dlouhodobého cíle udržitelného rozvoje školy a s ním 

souvisejícího konkrétního cíle ekologizace provozu školy a splnění podmínek pro získání 

titulu Ekoškola v rámci mezinárodního programu Eco-Schools, jehož koordinátorem v ČR je 

Sdružení Tereza Praha. Navázali jsme na  environmentální působení naší školy oceněné 

v říjnu 2013 referenčním listem Ekologická škola Moravskoslezského kraje 2012/2013 a 

zaměřili jsme se na další rozvoj osvětové činnosti školy v obci.  

 

11.1MEZINÁRODNÍ PROGRAM EKOŠKOLA.  
 

Propojením práce v programu a výuky celé školy byly tematické dny – Den stromu, Světový 

den vody a Den Země, environmentální exkurze a výukové aktivity, které připravili starší žáci 

pro žáky mateřské školy a mladší spolužáky. O programu Ekoškola, svých akcích a práci 

informovali žáci prostřednictvím rozhlasu a webu školy, zpráv na nástěnkách a plakátech a 

přehledech na spojovací chodbě, článků, které předkládali ke zveřejnění v obecním 

zpravodaji, na informačních setkáních s třídami, na akcích pro rodiče a veřejnost, které pro ně 

uspořádali. 

 

Významnou příležitostí k prezentaci environmentálních projektů žáků a práce v programu 

Ekoškola byla krajská environmentální konference pedagogů věnovaná regionálnímu 

kulturnímu a přírodnímu dědictví krajiny v červnu 2014, do jejíž programu byla zahrnuta také 

návštěva naší školy a expozice Památníku Raškovic. Ekotým a škola splnily podmínky 

programu a mezinárodní titul byl škole udělen. Slavnostní předání se konalo 19. 6. 2014 

v Senátu ČR za přítomnosti ministra školství p. Marcela Chládka. 
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11.2Oblast prostředí školy.  
V období prvního pololetí probíhala rekonstrukce a zateplování školy, tím byly omezeny 

činnosti a pohyb žáků ve vnitřních prostorách a venkovním areálu školy, proto se žáci ve 

spolupráci s třídními učiteli zaměřili na uskutečňování svých vlastních nápadů na zlepšování 

prostředí svých tříd a chodeb – vlastní výzdobu svými výtvarnými pracemi, květinami, opravu 

a natření skřínek veselými barvami. Některé kabinety a třídy byly dovybaveny novým 

nábytkem, který škola obdržela od obce a od sponzorů - rodičů a místních firem. Členové 

Ekotýmu umístili v přízemí školy nástěnku pro žáky, která slouží k psaní vzkazů, postřehů, 

článků a prezentaci názorů. Chodby žáci v průběhu roku pod vedením vyučujících výtvarné 

výchovy zkrášlovali výtvarnými pracemi, často využívajícími odpadový materiál. K dalším 

prvkům výzdoby patřily plakáty o ovocných stromech, které vyrobili žáci 1. stupně ke Dni 

stromu, a plakáty s environmentálními tématy výuky přírodopisu žáků 2. stupně. Na výzdobě 

interiéru školy se velkou měrou také podíleli žáci školní družiny a nejstaršího oddělení 

mateřské školy.  V druhém pololetí byla příležitost po stavebních pracích upravit okolí školy. 

Žáci v pracovní výchově pomohli při úpravě terénu před školou, kde po vykácení většiny 

vzrostlých stromů vzniklo prostranství postupně rekultivované místní firmou. Na svém 

druhém dvoudenním setkání na jaře Ekotým projednal návrhy žáků k úpravě a zlepšení okolí 

školy a jejich realizaci věnoval program Dne Země 2014. Práce probíhaly několik dní a byly 

postupně dokončovány podle náročnosti a potřebného času, neobešly se bez vzájemné 

spolupráce a také spolupráce s panem školníkem a technickým pracovníkem školy. Žáci 

navezli půdu a kompost na školní zahradu, vytvořili nové záhonky, osázeli je květinami a 

dosázeli ozdobné dřeviny v areálu školy, opracovali a natřeli lavičky u altánu, vyplevali 

chodníky a sportovní dráhy na hřišti u školy, obnovili pocitovou stezku u Lesní učebny za 

školou, označili dřeviny u školy popisem, u plotu v blízkosti chodníku využívaného veřejností 

vytvořili informativní stanoviště “hřbitov odpadků“, který informuje o tom, jak dlouho se zde 

umístěné odpady, které jsou zátěží pro životní prostředí, budou rozkládat. Paní uklízečky a 

paní vychovatelky přispěly ke společnému dílu osázením květinových nádob před školou, děti 

z mateřské školky vyzdobily plot před školou svými obrázky. Obecní úřad zajistil na prosbu 

Ekotýmu natření stěn autobusové zastávky u školy.  Na obnově a zlepšení prostředí školy se 

podílely všechny ročníky školy včetně nejstaršího ročníku mateřské školy. 

 

11.3Oblast odpady.  
V této oblasti jsme navázali na tradiční školní aktivity přispívající k řešení odpadové 

problematiky a na dvouletou účast v mezinárodním projektu Litter Less. Nedílnou součásti 

činnosti žáků celé školy v péči o čistotu prostředí školy a jejího okolí byl úklid odpadků v 

areálu školy a v jeho blízkém okolí, při kterém se po ukončení rekonstrukce školy střídali po 

týdnu žáci všech tříd, a tradiční čištění přírodních ekosystémů v okolí řeky Morávky během 

přírodovědných vycházek, exkurzí a Dne vody. Při postupné ekologizaci provozu školy jsme 

se zaměřili na správnost třídění odpadů a snižování jejich množství, na informovanost žáků a 

učitelů o zacházení s odpady, na osvětovou činnost žáků směrem k veřejnosti. Na počátku 

školního roku třídy obdržely nové třídílné odpadové nádoby, které na návrh žáků 7. A 

zapracovaný v loňském projektu zakoupil Obecní úřad Raškovice pro 1. stupeň z prostředků 

získaných ze sběru elektroodpadu a Ekotým pro žáky 2. stupně z prostředků získaných 

v projektu Litter Less. Třídy si zopakovaly pravidla pro třídění odpadů, členové Ekotýmu 

označili nádoby a žáci si podle zájmu vyrobili nádoby na papír a hliník. V průběhu školního 

roku byla správnost třídění kontrolována Ekotýmem a žáky 2. stupně, bylo zjištěno, že někteří 

žáci netřídí, že je potřeba zakoupit odpadové nádoby – do kabinetů, informačního centra, 

kuchyňky, jídelny a nových toalet. Žáci 8. B sestavili přehledy, jak správně odpady třídit, a 

poskytli je všem třídám, členové Ekotýmu opatřili přehledem také nádoby na chodbách a 

ostatní místa přístupná žákům, pracovníkům a návštěvníkům školy, ve škole umístili 

informace, kde je možno odkládat další druhy odpadu. Ekotým ve spojovací chodbě na své 

tematické nástěnce zveřejňoval výsledky sběru, třídění odpadů ve třídách a školních 



 31 

prostorách. V letošním školním roce škola třídila 8 druhů odpadu – plast (plastová víčka bylo 

možno odevzdat v družině a na sekretariátu), papír, organický odpad (ukládán v kompostéru a 

na kompost), sklo, hliník, elektroodpad a baterie (nádoby na dolní chodbě), nebezpečný odpad 

a směsný odpad. O recyklaci a způsobu ukládání odpadů se žáci učili při exkurzi na Frýdecké 

skládce (6. ročník) a během výukového bloku, který připravili členové Ekotýmu ve škole ke 

Dni Země 2014. Ke snížení množství směsného odpadu přispěl Ekotým uspořádáním dvou 

sběrových akcí (říjen a duben) pro rodiče žáky a veřejnost (papír, elektroodpad, baterie, 

hliník), Burzy ještě použitelných věcí (listopad) v rámci Světového dne ekoškol a 

vzdělávacích aktivit pro spolužáky i dospělé. Žáci 6. ročníku, 8. B a Ekotýmu čtyřikrát 

zorganizovali výuku o třídění odpadů pro žáky mateřské školy a žáky 1. až 7. ročníku: u 

příležitosti sběrových dnů, Světového dne ekoškol, Dne vody a Dne Země. Na sběrném dvoře 

připravili pro rodiče a občany stanoviště, na kterých učili správnému třídění a zacházení 

s odpadem. Sběrových dnů se zúčastnilo 140 žáků, rodičů a občanů, odevzdali 8 264 kg 

papíru, 16,6 kg hliníku, 410 baterií, 184 ks velkých a drobných elektrospotřebičů, v programu 

Recyklohraní 292 mobilních telefonů, ve výzvě Centropen 174 použitých psacích per. 

K osvětovému působení školy v obci žáci přispěli akcí pro Klub seniorů Raškovic, kdy 

Ekotým se zástupci třídy 8. B a 9. A pro jeho 50 členů připravil prohlídku ekoprovozu školy a 

školní jídelny, prezentoval téma odpadů a zacházení s nimi z hlediska jejich působení na 

prostředí a zdraví, informoval přítomné o činnosti školy v programech Ekoškola a Les ve 

škole, společně s panem starostou představil nový způsob vytápění školy pomocí tepelných 

čerpadel.  Rozšíření spolupráce v rámci EVVO s občany Raškovic o společné setkání ve škole 

byla velmi kladně seniory hodnocena a v dalším období bude pokračovat.  Žáci skupiny 

Ekotýmu zaměřené na oblast odpadů přispěli také k aktivní spolupráci školy s Krajským 

úřadem MSK. Společně s koordinátorkou programu a EVVO školy zpracovali téma vytváření 

vztahu žáků ke kulturnímu a přírodnímu dědictví krajiny a přednesli své příspěvky o svých 

projektech a činnosti v celostátních programech šedesáti účastníkům krajské environmentální 

konference učitelů, kteří navštívili školu v květnu 2014. 

 

11.4Oblast voda. 

 Ekotým se orientoval na sledování spotřeby vody ve škole a na její ovlivnění, umístil 

k vodním bateriím a na místa, kde se voda používá, letáčky s výzvou k šetření s vodou, 

vyzdobil je obrázky a básničkami k danému tématu. Ke Dni vody připravila třída 6. B vodní 

stezku u školy s aktivitami pro žáky 1. stupně, žáci 5. r. navštívili přehradu na Morávce, 1. 

ročník si prohlédl rybí sádky ve Vyšních Lhotách, 2. ročník mlýn a soutok Morávky a 

Mohelnice, třídy 5., 6. a 9. ročníku, 2. A a 7. B čistily okolí řeky Morávky. Třída 8. B se 

v přírodopise věnovala tématu volby kohoutkové nebo balené vody a zpracovávala referáty o 

vlivu znečištěného prostředí na zdraví, 2. B malovala plakáty do soutěže Voda a energie a 

připravovala zdravý nápoj, žáci 3. a 4. ročníku si k tématu vytvořili anglický slovníček, 6. a 7. 

ročník v přírodopise provedl průzkum potoka v blízkosti školy, 8. A v matematice řešila 

příklady o vodě, 9. A v přírodopise tvořila plakáty o hydrosféře a o vlivu lidské činnosti na 

životní prostředí, Ekotým připravil prezentaci o významu vody pro všechny žáky školy. 

 

11.5Oblast energie.  
V letošním školním roce v této oblasti probíhala analýza provozu, po ní především kontrola 

používání osvětlení ve škole a regulačních ventilů na vytápění. Členové Ekotýmu umístili ve 

škole plakátky s výzvou k šetření energií, zpracovali téma šetření neobnovitelných zdrojů 

formou prezentace pro své spolužáky. Žáci 2. stupně se zúčastnili exkurze vodní elektrárny 

Dlouhé stráně a žáci 5. ročníku se seznámili s výrobou elektřiny ve Vodním díle Morávka. 

 

     11.6   Spolupráce s jinými školami v programu Ekoškola.  

Zástupci Ekotýmu navštívili ekokonferenci Základní školy v Janovicích věnovanou téma 

biodiverzita, naopak žáci janovické školy se zúčastnili Lesní stezky, kterou pořádali žáci ZŠ a 

MŠ Raškovice. 
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Škola rozvíjela své působení v oblasti EVVO  tradičním propojením činnosti žáků v programu 

Ekoškola s činností v dalších programech, se spoluprací s organizacemi zabývajícími se 

ochranou přírodního a životního prostředí a především s obcí a veřejností. 

 

11.7MEZINÁRODNÍ 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. Zorganizovali pro veřejnost sázení stromů 

v okolních obcích, pro žáky okolních škol připravili v terénní akci věnovanou lesnímu 

ekosystému a lesnímu hospodářství. Žáci a učitelé naší školy se připojili u příležitosti 

Světového dne míru vyhlášeného OSN k celosvětovému sázení Stromu pro mír, pozvali také 

rodiče a veřejnost.  

 

 

11.8SPOLUPRÁCE S RODIČI, VEŘEJNOSTÍ, OBCEMI, ORGANIZACEMI A 

ODBORNÍKY.  

Environmentální vzdělávání výchova a osvěta naší školy se v letošním školním roce tradičně 

rozvíjela v šíři dlouhodobých školních a žákovských projektů zabývajících environmentálními 

problémy dotýkajících se konkrétních situací v okolí školy i životního prostředí jako celku. 

Opírala se o aktivní spolupráci s obcemi, organizacemi a odborníky zabývajících se ochranou 

životního prostředí. Spolupráce s obcí Raškovice spočívala v uskutečňování návrhů žáků a 

opatření pro ekologizaci provozu školy především v oblasti odpady a prostředí školy, také 

v šetření vodou a energií. Žáci celoročně třídili odpady na osm druhů odpadů, uspořádali dvě 

sběrové akce pro veřejnost spolu s programem o třídění a recyklaci odpadů na místním 

Sběrném dvoře obcí Raškovice a Pražmo, starali se o úklid kolem školy a přispěli k čištění 

okolí řeky Morávky. Získané prostředky ze sběru elektrospotřebičů a papíru obec věnovala 

žákům pro zakoupení potřebných odpadových nádob do školních prostor, pořízení sazenic 

rostlin ke zkrášlení areálu školy a uhradila také pořízení triček pro členy Ekotýmu pro 

reprezentaci školy na akcích v programu Ekoškola. Místní SDH přispěl dopravou žáků 

k vlakovým spojům v rámci jeho cestování do Prahy - do Sdružení Tereza na výukový 

program a do Senátu ČR k převzetí titulu Ekoškola.  

Členové Ekotýmu v průběhu celého školního roku přicházeli na schůzky Klubu seniorů 

Raškovic a zvali jeho členy na chystané školní akce. Připravili pro ně přímo ve škole program 

s prezentacemi činností v  programu Ekoškola a s prohlídkou ekoprovozu, společně se 

starostou obce p. Blahutou seznámili účastníky s novým úsporným řešením vytápění školy 

tepelnými čerpadly. Zabývali se problémem také tříděním a na druhé straně spalováním 

nevhodných odpadů v domácnostech a působení škodlivých emisí v prostředí. Žáci přispěli ke 

zlepšení okolí školy sázením stromů v rámci Dne stromu 2013 a pracemi na úpravách areálu 

školy ke Dni Země 2014.  

V letošním školním roce pokračovala spolupráce navázaná se členy místních organizací ČZS 

v Raškovicích a na Morávce v předchozím období a při práci na dlouhodobém žákovském 

projektu Zdravá půda – zdravá zahrada 2009. Žáci jim přispěli svými výtvarnými pracemi 

k přípravě podzimní, vánoční a velikonoční výstavy, zahrádkáři škole poskytli podnože 

ovocných stromků, na které přeroubovali odrůdy starých jabloní rostoucích za školou, a žáci 

je pak zasadili v areálu naší mateřské školy. Pro rodiče a veřejnost žáci připravili další 

tradiční mimoškolní akce podporující prohlubování environmentálního vztahu žáků a občanů 

k životnímu prostředí. Letošní turistický pochod Raškovická pohorka (10. ročník) byl 

zaměřen na seznámení účastníků s novými lokalitami ochrany přírody v okolí. Při konání 

Vánočního stromu žáci vyzdobili třídy a připravili program setkání s rodiči a dalšími hosty a 

společně s nimi uspořádali jarmark vánočních výrobků a dárků z přírodních materiálů. Velmi 

prospěšné bylo společné sázení stromů, na kterém se podíleli účastníci všech věkových 

kategorií od 4 do 60 let, pomohli také skauti Morávky, Pražma a Raškovic a členové 
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raškovického oddílu Airsoft. Rodiče podporovali žáky také v aktivitách zaměřených na 

ochranu zvířat ve spolupráci se ZOO Ostrava. V prostorách školy připravili žáci 2. A 

nástěnku o životě slonů, žáci 2. stupně předvedli mladším spolužákům vlastní scénky o 

prostředí tropických deštných lesů, a přiblížili problémy a ohrožení života na planetě, které 

s sebou přináší pěstování palmy olejné. Žáci se zde připojili k mezinárodním kampaním ke 

Dni zvířat a Mayday, které proběhly v ZOO Ostrava o víkendech v říjnu 2013 a květnu 2014. 

Prostředky získané prodejem předmětů a dárků vyrobených žáky družiny a 6. a 7. ročníku 

věnovali zoologické zahradě na záchranu ohrožených druhů živočichů. V rámci výuky 

přírodopisu se žáci se zúčastnili výukového programu o etologii a o šelmách (8. ročník) a 

konference o významu zoologických zahrad v Ostravě. Řadu nových poznatků nám přinesla 

environmentální spolupráce s ochránci přírody. Naše škola, která se nachází na okraji 

území CHKO Beskydy, Ptačí oblasti Beskydy a Natura 2000, v tomto školním roce řešila 

problém zájmu čápů bílých (vyhlášených ptákem roku 2014) o hnízdění na střeše staré budovy 

školy, který jsme konzultovali se členy ČSO (p. Dvorký, Kasinski a Závalský), panem 

starostou a lesníky. Věnovali jsme se monitorování, v následujícím období se budeme snažit o 

vytvoření podmínek v náhradním prostoru pro hnízdění tohoto ohroženého druhu. Dalším 

tématem, se kterým žáky 6. ročníku seznámil pracovník CHKO Beskydy p. Valko, byla 

ochrana plazů. Mnoho žáků si vytvořilo kladný vztah a během besedy změnilo svůj přístup 

k těmto vzácným živočichům, kteří se vyskytují také v areálu školy a které je potřeba chránit. 

S pracovnicemi ČSOP Salamadr se žáci 6. A 7. ročníku vydali na dvě podzimní a jarní 

výpravy v okolí Skalické Morávky věnované biodiverzitě, chráněným a invazním rostlinám a 

živočichům, významu řeky Morávky a jejímu geologické působení v krajině. V rámci 

dlouhodobého školního projektu Křídlatka žáci 7. ročníku provedli orientační měření výskytu 

křídlatky v zápoji břehové zeleně na pravém břehu Morávky. Na navazujícím výukovém 

programu ve škole žáci hodnotili stav prostředí, navrhovali vlastní možná řešení pro další péči 

a ochranu řeky a o její okolí. Velkou podporou EVVO a práce školy a žáků v této oblasti je 

každoroční spolupráce s Lesy ČR. Na podzim žáci ZŠ a MŠ Raškovice sbírali kaštany a 

žaludy pro zvěř v zimovací obůrce, lesníci žákům věnovali stromečky na výzdobu školy 

během Vánočního stromu. Žáci 9. ročníku navštívili lesní správu na Morávce, kde se zajímali 

o problémy ochrany lesa a celoroční úkoly lesních hospodářů. Pod odborným dohledem 

revírníků proběhlo sázení 1 400 stromů v projektu žáků Stromy a spolupráce. Lesníci se 

podíleli na přípravě Lesní stezky, kterou zorganizovali žáci devátého ročníku pro žáky šestého 

ročníku. Terénní akce byla věnovaná lesnímu ekosystému, ochraně jeho biodiverzity, 

poznávání organismů, lesnickým dovednostem (např. měření stromů, střelba ze vzduchovky, 

řezání dřeva, sázení stromků, práce s lesnickou mapou) i znalostem o třídění odpadků. Akce 

se zúčastnili žáci základní školy z Janovic, Morávky a Raškovic.  

 

11.9ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY.  

V tomto školním roce se koordinátorka EVVO zúčastnila semináře koordinátorů programu 

Ekoškola na Kaprálově mlýně, který se týkal Ekokodexu, EV ve výuce a spolupráce. Dále se 

zúčastnila Konference o podílu zoologických zahrad v EV a Environmentálního setkání 

koordinátorů EVVO organizovaného KÚ MSK a KEV. Členky a koordinátorky skupin 

Ekotýmu (p. uč. Koperová, Kuriplachová a Muroňová) se zúčastnily výukového programu o 7 

krocích Ekoškoly ve Sdružení Tereza Praha. P. uč. Halamová absolvovala dvoudenní terénní 

seminář v rámci projektu NADTECH. Učitelé prvního stupně školy z časových důvodů mají 

zájem o vzdělávání prostřednictvím účasti na výukových programech odborníků pro žáky -  

třídní učitelé pátého ročníku se zúčastnili vícedenního pobytu žáků v Centru ekologických 

aktivit města Olomouce. V srpnu se 6 učitelů zúčastnilo semináře na téma badatelsky 

zaměřené výuky žáků.  
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12. Inspekční činnost  

 

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

 

 

b) z další kontrolní činnosti: 

 

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

 

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

 

 4. kontrola zřizovatele OÚ finanční komise - nebyly shledány nedostatky 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

 

13. Údaje o hospodaření školy 

 
Statistika se zpracovává za kalendářní rok, tedy k 31.12.2014 

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. Zorganizovali pro veřejnost sázení stromů v okolních obcích, pro žáky okolních 

škol připravili v terénní akci věnovanou lesnímu ekosystému a lesnímu hospodářství. Žáci a 

učitelé naší školy se připojili u příležitosti Světového dne míru vyhlášeného OSN 

k celosvětovému sázení Stromu pro mír, pozvali také rodiče a veřejnost. Třídy 6. B a 9. A ve 

spolupráci s provozními zaměstnanci školy připravily místo v areálu školy k sázení, kterého se 

zúčastnili svým programem a prací žáci druhého až devátého ročníku. Všichni svou účastí 

vyjádřili názor, že naše životní prostředí je pro ně důležité a že stromy představují symbol 

čistého a zdravého ovzduší a záchrany života na planetě. Vysázením stromu pro mír 

upozornili na význam světového míru a ochrany životního prostředí. Pro doplnění výuky žáků 

1. stupně v rámci prvouky a přírodovědy proběhly beseda o šelmách (p. Bojda, Hnutí DUHA) 

a výukový program o lesních organismech (lesní pedagog a ornitolog p. Závalský, ČSOP 

Nový Jičín). Počet hodin přírodovědy ve 4. a 5. ročníku (1 vyučovací hodina týdně) je nízký, 

proto pro environmentální vzdělávání žáků o prostředí a lesních ekosystémech měl opět velký 

význam environmentální týdenní pobyt žáků 5. ročníku ve Sluňákově – v Centru 

ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s. nazvaný Zelený ostrov, dále pak aktivity 

v rámci celoškolních tematických dnů, např. Den stromu a Den vody. Žáci druhého stupně 

se věnovali programu Les ve škole ve výuce přírodopisu, při níž byla v 6. ročníku využita 

metodika k programu zpracovaná koordinujícím Sdružením Tereza Praha, ostatní navazující 

metodiky pro druhý stupeň zatím nejsou vytvořeny. Žáci 6. A a 6. B zkoumali les a jeho 

souvislosti v terénu ve školním lesoparku a okolí lesní učebny, na společných výpravách – 

exkurze Naučná stezka Frýdecký les, vycházka na Kršle, výprava během dvoudenním pobytu 

na Zlatníku, výprava na Kotař a Ropičku, exkurze s ČSOP Salamandr v okolí řeky Morávky, 

na akci pro žáky 6. ročníku Lesní stezka a při celoročních vlastních výpravách na svá oblíbená 

místa v lese. Své poznatky o tom, jak se mají chovat v lese, prohloubili besedou o šelmách (p. 

Bojda, Hnutí DUHA), o plazech (p. Valko, CHKO Beskydy), obyvatelích lesa (p. Závalský, 

ČSOP N. Jičín). Žáci se podíleli na organizaci a realizaci žákovských projektů pro veřejnost 

Sázíme stromy a Stromy a spolupráce. Své zážitky, poznatky a pocity zaznamenávali do 

Lesního deníku, vytvořili sérii plakátů Proč do lesa a návrh výprav do lesa a vše prezentovali 

svým spolužákům a rodičům. Vyrobili encyklopedii Lesní ochránci a škůdci. Třída 6. B 

v rámci pracovní výchovy obnovila pocitovou stezku u lesní učebny, vyrobila dvě krmítka a 

tři budky pro ptáky, zpracovala popisy stromů v areálu školy, opravou a nátěrem starých 

skřínek ve třídě ušetřila dřevo, které by muselo být použito na výrobu nového nábytku. Třída 

6. A také pracovala na školním pozemku a přispěla k péči o školní dřeviny. Žáci splnili 

požadované výstupy mezinárodního programu a pro školní rok 2013/ 2014 získala 6. A a 6. 

B certifikát Lesní třída, zároveň se stali patronem části Nového pralesa na Ještědském 

hřebeni. Žákům 7. ročníku přinesla nové poznatky o biodiverzitě lesa exkurze s pracovnicemi 

ČSOP Salamandr věnovaná tématu záchrana lužních stanovišť v okolí řeky Morávky, při 

které zjišťovali stav břehové zeleně a rozšíření invazních rostlin v oblasti PP Skalická 

Morávka. Ve výuce přírodopisu zpracovali tematické plakáty o péči o ovocné stromy, zaměřili 

http://www.leaf-international.org/
http://www.fee-international.org/
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se na význam stromů v umělých ekosystémech. Zasázeli stromy ke Dni stromů a uklízeli lesní 

porosty v okolí břehů řeky Morávky, pečovali o školní dřeviny a ve výuce pracovní výchovy 

pracovali se dřevem. Třída 7. B dále pokračovala v projektu Školní lesík na levém břehu řeky 

Mohelnice, kde odstraňovala buřeň a dosazovala lípy. V druhém pololetí školního roku svůj 

aktivní přístup k environmentální výchově a osvětě projevila prací na vlastním projektu 

Křížem krážem přírodou, připravila návrhy dvou tabulí naučné stezky a informační materiál 

pro spolupráci se sponzory a obcemi. Protože v loňském školním roce získala Certifikát Lesní 

třída, vypravila se na exkurzi podještědského Nového pralesa, jehož jsou spolu s dalšími 

Lesními třídami patrony. Výukový program pro ni připravilo Občanské sdružení Čmelák, se 

kterým koordinátor programu Les ve škole - Sdružení Tereza Praha - spolupracuje. Činnost 8. 

a 9. ročníku v programu Les ve škole byla orientována na praktickou činnost a osvětu při 

řešení environmentálních problémů a využití možnosti ovlivňování stavu životního prostředí. 

Společně se zástupci tříd 6. a 7. ročníku sestavili projekt Stromy a spolupráce, obrátili se na 

okolní obce a Lesy ČR se svým návrhem sázet stromy a prostřednictvím Sdružení Tereza 

získali finanční prostředky z projektů a programů Panasonic Tree planting project, Learning 

about Forests a Foundation for Environmental Education. U příležitosti Dne stromu 2013 žáci 

devátého ročníku zábavnou formou předali mladším žákům rady jak správně postupovat při 

sázení stromů a společně se žáky shrnuli důvody, proč je důležité sázet stromy. Třídní týmy si 

rozdělily úkoly k zajištění akce, vytvořily plakáty, pozvánky, domluvily se se zástupci obcí na 

spolupráci. První stupeň zpracoval téma ovocné stromy, družina přispěla sušením ovoce a 

přípravou ovocných jídel. V přírodopisu se žáci druhého stupně zaměřili na témata: škůdci a 

ochránci stromů, péče o stromy v průběhu roku, vitamíny z ovoce, stromy pro zdraví, 

zajímavé a málo známé stromy. Sázení stromků se uskutečnilo v pěti obcích: v Raškovicích, 

Pražmě, Krásné, Vyšních Lhotách a Nižních Lhotách, které také poskytly pomoc svých 

pracovníků. Celkem žáci, jimž v Raškovicích, Pražmě a Vyšních Lhotách pomáhaly děti 

mateřských školek, zasadili 100 ovocných, okrasných, lesních a půdu zpevňujících dřevin. 

Žáci 6. a 7. ročníku a třídy 8. B dalších 1000 stromů vysadili v lese pod odborným dohledem 

pana revírníka z blízké Lesní správy Frýdek – Místek. Projekt pokračoval jarním víkendovým 

sázením, do kterého se zapojilo 40 zájemců z řad veřejnosti. Společně se jim se žáky podařilo 

osadit druhou plochu na Kršlích na úbočí hory Prašivé tentokrát 400 sazenicemi buků. 

S realizací projektu seznámili žáci 8. B a 9. A rodiče a veřejnost formou prezentací a 

výstavkou výtvarných prací v rámci rodičovských schůzek, Světového dne ekoškol a při 

setkání žáků se členy Klubu seniorů Raškovic ve škole. Tradiční formou práce žáků na 

programu Les ve škole bylo v letošním školním roce opět předávání poznatků mladším 

žákům. Žáci 9. ročníku ve výuce přírodopisu zorganizovali pro žáky 6. ročníku terénní Lesní 

stezku. Původní termín byl pro nepřízeň počasí přesunut na závěr školního roku. K přípravě 

některých disciplín žáci využili poznatky o práci lesníků z exkurze, na kterou se vypravili na 

lesní správu Frýdek – Místek se sídlem v Morávce. Na trasu, která vedla v lese nad Pražmem, 

třída 9. A zařadila 14 disciplín, z toho na šesti stanovištích spolupracovala s odborníky lesníky 

z lesní správy. Své znalosti o ekosystému les a lesní dovednosti si ověřilo celkem 16 převážně 

čtyřčlenných týmů žáků základních škol z Janovic, Morávky a Raškovic. Pro účastníky byl 

připraven lesním pedagogem p. Závalským výukový program o obyvatelích lesa, žáci 

raškovické školy předvedli vlastní krátké divadelní představení věnované tématu záchrany 

tropických lesů. Týmy na závěr pak čekaly občerstvení a odměny, které poskytly Lesy ČR. 

Lesní stezka přinesla všem žákům nejen nové poznatky o lese a lesním hospodářství, ale také 

žákům devátého ročníku zkušenosti pro organizování aktivit pro své spolužáky a ocenění 

jejich práce a pozitivní hodnocení akce jejími účastníky. 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  
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- 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 

 
 

MEZINÁRODNÍ PROGRAM EKOŠKOLA.  Na začátku školního roku byl sestaven 

Ekotým, který postupně plnil a organizoval realizaci 7 kroků programu Ekoškola. Ekotým se 

skládá ze zástupců žáků 2. – 9. ročníku, 4 pedagogů a 1 provozní zaměstnankyně školy. 

V úvodním setkání Ekotýmu jeho členové seznámili všechny žáky a učitele s cíli a kroky 

programu a zahájili spolu s nimi práci na tvorbě Ekokodexu - souhrnu pravidel k životnímu 

prostředí šetrnému chování žáků a pracovníků školy.  K prohloubení znalostí o krocích 

programu a stmelení Ekotýmu přispělo absolvování výukového programu zaměřeného na 

analýzu stavu školy, který pro něj připravila koordinátorka programu Martina Kubešová 

v prostorách Sdružení Tereza v Praze.  Následovalo dvoudenní pracovní setkání členů 

Ekotýmu ve škole, v jehož průběhu provedli orientační průzkum prostředí školy, z návrhů 

žáků a tříd sestavili konečnou podobu Ekokodexu, který vystavili na veřejnosti přístupném 

místě školy a který si třídy výtvarně upravily a umístily v učebnách i kabinetech. Členově 

Ekotýmu vytvořili čtyři pracovní skupiny koordinované čtyřmi pedagogy, které v následujícím 

období provedly analýzu stavu školy v oblastech odpady, prostředí školy, voda a energie. Žáci 

zjišťovali potřebné údaje vlastním průzkumem, anketou, dotazováním žáků, vedení školy, 

pedagogů a provozních zaměstnanců školy, spolupracovali s panem školníkem a vedoucí 

školní kuchyně. Z analýzy vycházel plán práce v těchto oblastech, dvěma hlavními tématy, 

která si žáci vybrali a rozpracovali pro svou činnost v programu v tomto školním roce, byly 

odpady a prostředí školy. Témata prolínala výukou různých předmětů na prvním a druhém 

stupni školy – prvouka, přírodověda a přírodopis, český jazyk, matematika, fyzika, chemie, 

zeměpis, občanská výchova, pracovní výchova, výtvarná výchova, s pracovními listy 

programu Ekoškola, jehož metodické materiály jsou přístupné všem vyučujícím 
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prostřednictvím školního serveru, žáci pracovali ve výuce přírodopisu 6. a 7. ročníku, 8. B a 9. 

A. Propojením práce v programu a výuky celé školy byly tematické dny – Den stromu, 

Světový den vody a Den Země, environmentální exkurze a výukové aktivity, které připravili 

starší žáci pro žáky mateřské školy a mladší spolužáky. O programu Ekoškola, svých akcích a 

práci informovali žáci prostřednictvím rozhlasu a webu školy, zpráv na nástěnkách a 

plakátech a přehledech na spojovací chodbě, článků, které předkládali ke zveřejnění 

v obecním zpravodaji, na informačních setkáních s třídami, na akcích pro rodiče a veřejnost, 

které pro ně uspořádali. Významnou příležitostí k prezentaci environmentálních projektů žáků 

a práce v programu Ekoškola byla krajská environmentální konference pedagogů věnovaná 

regionálnímu kulturnímu a přírodnímu dědictví krajiny v červnu 2014, do jejíž programu byla 

zahrnuta také návštěva naší školy a expozice Památníku Raškovic. Žáci Ekotýmu průběžně 

monitorovali a na svých schůzkách hodnotili plnění úkolů, vyplnili a ve spolupráci s pedagogy 

– členy Ekotýmu podali žádost o udělení titulu Ekoškola. Při následném auditu samostatně 

představili a hodnotili svou činnost, plnění kroků programu celou školou, provedli auditory 

prostorami školy a zodpověděli jejich dotazy. Ekotým a škola splnily podmínky programu 

a mezinárodní titul byl škole udělen. Slavnostní předání se konalo 19. 6. 2014 v Senátu 

ČR za přítomnosti ministra školství p. Marcela Chládka. 

 

 

14.3 Program Edison 

Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network. 

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, 

tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se 

mezikulturní bariéru. EDISON je vzdělávací projekt, který zvyšuje mezikulturní vzdělanost u 

mladých lidí. Poskytuje mládeži v České republice prostor a motivaci k přemýšlení o 

budoucích možnostech, 

založených na poznání 

lidí z různých kultur a 

jejich chování. Díky 

multikulturní atmosféře, 

vyvolané zahraničními 

stážisty, také oživuje 

výuku a zvyšuje zájem o 

studium mezi žáky a 

studenty. 

Skupina 5 až 8 

vysokoškolských 

studentů z různých zemí 

světa přijede do České 

republiky a stráví vždy 1 

týden na jedné střední 

nebo základní škole. 

Praktikanti jsou 

zodpovědní a 

vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří na škole mají prezentace o své zemi, vedou diskuze se 

studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, 

politickou a také kulturní situaci své země. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s 

ČR i mezi sebou a tak více uvažovat, zda se jim dané podmínky líbí, nebo zda by je chtěli do 

budoucna změnit. 
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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. 

 

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

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

zaměstnanců ZŠ a MŠ Raškovice.  

 

 

 

Centrum celoživotního vzdělávání PdF Univerzity Hradec Králové - Etická výchova pro 

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

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

absolvováním lze získat způsobilost vyučovat tento předmět na druhém stupni základní 

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

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

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

z cizích zdrojů 

 
 

V letošním školním roce bylo realizováno 5 projektů spolufinancovaných z cizích zdrojů. 
 

 

16.1 „8 v 1“ 
  

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

Minigrantů 2013. Na basketbalovém školním hřišti za přispění sponzorských darů Arceloru 

Mittal vznikla další sportovní plocha na míčové hry, volejbal, basketbal, minikopanou, 

florbal, badminton, nohejbal, tenis a vybíjenou,  v hodnotě 65.000,-Kč, 

 

 

 

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

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

vzdělávání na základních školách byl školou realizován a letos dokončen projekt s názvem 

„Rozumět učení, učit se rozumem rozumět světu“.  

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

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu 

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

metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a 

následným používáním nových inovovaných metodických pomůcek a učebních materiálů ve 
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výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat 

individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin přírodovědných předmětů,  podporou při 

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

v dalších předmětech. 

 

16.3 Řemesla nás baví 
 

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

rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, oblast podpory 1.1 

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

podporu technického vzdělávání v regionu, letos pod názvem „Řemesla nás baví“. Cílem 

projektu bylo představit žákům vybraná řemesla pomocí interaktivních audiovizuálních 

metod, aktivní spolupráce žáků na jejich výstupech a posílení jejich motivace a vztahu k 

rukodělným činnostem. 

 

 

Třídenní pobyt byl zpestřen i sportem a soutěžemi. 

/ 20 

Na workshop navazovaly exkurze, při nichž si mohli vybraní žáci vyzkoušet již nabyté a také 

načerpat nové zkušenosti, např. v keramické dílně, v papírně ve Velkých Losinách atd. 

Výrobek si mohli sami vyprojektovat. 

Smyslem celého projektu je vzbudit u žáků vyšší zájem o dnes opomíjené řemeslné obory, ze 

kterých hlavně v našem průmyslově orientovaném regionu mohou najít budoucí uplatnění na 

trhu práce.  
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16.4 NATTECH 
 

Zapojení školy do projektu:  „ Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

v Moravskoslezském kraji“ 

Moravskoslezskému kraji se podařilo získat přes 216 milionů korun na realizaci projektu 

„Podpora  přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech 

MSK), registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008“), který je financován z Evropského 

sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost. 

Cíl tohoto projektu: investiční a metodická podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání na středních a základních školách. 

V rámci této aktivity jsou podpořeny aktivity zaměřené na: 

rozvoj a podporu spolupráce středních a základních škol a spolupráce se zaměstnavateli 

nebo jejich zástupci v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Cílem 

podporované aktivity je podnítit zájem žáků SŠ a ZŠ o technické a přírodovědné obory 

cestou intenzivní dlouhodobé spolupráce mezi ZŠ a SŠ v regionu. 

Pracovní workshopy letošního školního roku proběhly na SOŠ ve Frýdku-Místku. Žáci 

si vyzkoušeli práci v laboratořích pod vedením mistrů a pedagogů střední školy. 

Zejména vycházejícím žákům mohou takto laděné odborné stáže ulehčit výběr 

budoucího studia. 

 
 

V rámci praxe probíhaly pro žáky v rámci projektu Nach Tech ve školním roce 2013/2014 

technické kroužky dílnách ve Frýdlantě nad Ostravicí, dílny patří SOŠ Lískovecká Frýdek-
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Místek. Zejména chlapci se seznamovali s materiály, nářadím i nástroji, učili se svařovat pod 

dohledem mistrů odborného výcviku, nahlédnout pod kapotu automobilů a  naučili se 

mnohým potřebným znalostem pro praxi. 

 

Na školu k nám zavítali učitelé ze SŠ elektrotechnické v  Ostravě, aby nám předvedli, co se 

učí u nich ve škole a jak pracují jejich studenti a učni v hodinách. Předvedli nám robotické 

stavebnice, ze kterých jejich studenti postavili a naprogramovali robota Boloida, který běhal, 

cvičil a dělal kliky. Ještě více se nám líbil robotický pejsek, kterého jsme ovládali tleskáním. 

Uměl panáčkovat, válet sudy, prosit o pamlsek. Učitelé nám zároveň ukazovali na počítači, 

jak se takové stavebnice programují. 

 

 

16.5 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. 

 


