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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, 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  

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, letos kabinet přírodopisu, 

- v rámci projektu ROP byla zbudována a vybavena nová učebna jazyková a 

přírodovědná – obě vybaveny novým nábytkem, výškově stavitelnými lavicemi, 

skříněmi, PC technikou, IC tabulemi, pomůckami v hodnotě 1.400.000,-Kč, z této 

částky se 156.000,-Kč na projektu podílela obec Pražmo, 

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

148.648,-Kč, 

- proběhla další etapa rekonstrukce elektro instalace na nové i staré budově školy 

v částce 1.300.000,-Kč, v rámci toho došlo i k drobným stavebním úpravám na škole, 

malování, 

- zakoupeny PC technika a pomůcky v hodnotě cca 1.000.000,-Kč 

 

MŠ 

- byla zhotovena odstavná plocha před areálem školy, v rámci toho došlo k posunutí 

stávajícího plotu, opravě a nátěru, 

- bylo zrekonstruováno vnitřní vstupní schodiště, zhotoveny obklady, 

- byl oplechován výlez do podkroví, 

- budova byla vymalována. 

 

 

 

Komentář:  

 

Přetrvává potřeba oprav elektrorozvodů ve zbývajících 8 třídách v areálu školy základní a 

v celé budově školy mateřské a 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 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 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 51 

Počet učitelů ZŠ 23 

Počet vychovatelů ŠD 3 

Počet učitelek MŠ 6 

Počet asistentů pedagoga v ZŠ 2 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 

Počet správních zaměstnanců MŠ 2 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 8 

 

Komentář:  
 

 

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 99 Učitelé 1. stupně 99 

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. Jeden 

pedagog (1 ZŠ) si doplňuje 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 23 pedagogů, 11 učitelů na I. stupni a 

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

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

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 17, rovněž splňují kvalifikační 

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

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

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

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

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

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

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 10 1 6 1 9 0       5 0 0 4 30 

 

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 15/16 

2 35 2 4 

 

Komentář: každoročně jsou přijímány i děti pětileté 

 

 

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

 

Letos vychází 43 žáků, přihlášky ke studiu podalo 43 žáků. Úspěšně bylo přijato 43 
žáků, viz přehled st. oborů. 

 
 

 Počet žáků dívek chlapců 
z 9.ročníků 37 18 19 
neprospěli v 9.ročníku 0 0 0 
přecházejících z 8ročníku 0 0 0 
přecházejících z 7.ročníku 
přecházejících z 5.ročníku 

6 
1 

2 
1 

4 
0 

CELKEM 44 21 23 

 
 

Typ studia Počet 
žáků 

4 leté maturitní studium 27 

4 leté učební obory s maturitou 0 

3 leté učební obory 10 

6 leté gymnázium 6 

8 leté gymnázium 1 

Celkem 44 

 
 

celkem 
žáků 

Název školy Zaměření-studijní obor 

1 
Gymnázium a Střední odborná škola Frýdek-Místek, 
Cihelní 410,příspěvková organizace 

všeobecné gymnázium 

3 
Gymnázium a Střední odborná škola Frýdek-Místek, 
Cihelní 410,příspěvková organizace 

veřejnosprávní činnost 

4 
Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace, Frýdek-Místek 

Šestileté gymnázium  

1 Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí Šestileté gymnázium    

1 GYMNÁZIUM PRIGO, ul. Cihelní, Frýdek Místek Šestileté gymnázium   

1 GYMNÁZIUM PRIGO, ul. Cihelní, Frýdek Místek Osmileté gymnázium   
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1 
Gymnázium a Střední průmyslová škola 
elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod 
Radhoštěm 

elektrotechnika (zaměření 
Aplikace počítačů) 

1 
Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, 
s.r.o, Frýdlant nad Ostravicí 

gymnázium 

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

zedník 

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

Elektrikář silnoproud 

1 
Střední filmová škola, multimediální a informačních 
technologií, s.r.o, Zlín 

mediální tvorba 

1 
Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, 
Krnov, p. o. 

Management cestovního 
ruchu 

2 
Střední odborná škola Frýdek-Místek,příspěvková 
organizace,Lískovecká 2089 

Provoz a ekonomika dopravy 

2 
Střední odborná škola Frýdek-Místek,příspěvková 
organizace,Lískovecká 2089 

Mechanik opravář 
motorových vozidel 

1 
Střední odborná škola Frýdek-Místek,příspěvková 
organizace,Lískovecká 2089 

Mechanik seřizovač 

1 
Střední odborná škola Frýdek-Místek,příspěvková 
organizace,pracoviště Na Hrázi 1449 

Zemědělec-farmář 

1 Střední odborná škola, Frýdek-Místek automechanik 

1 Střední odborná škola, Frýdek-Místek strojní mechanik (zámečník) 

2 Střední odborná škola, Frýdek-Místek zahradník 

1 
Střední průmyslová škola chemická akademika 
Heyrovského a Gymázium, Ostrava 

aplikovaná chemie 

1 Střední průmyslová škola stavební, Ostrava stavebnictví 

2 
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a 
Jazyková škola, Frýdek-Místek 

strojírenství 

4 
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a 
Jazyková škola, Frýdek-Místek 

ekonomické lyceum  

2 
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a 
Jazyková škola, Frýdek-Místek 

obchodní akademie 

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

technická zařízení budov  

1 
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na jízdárně 
30 

optik 

1 
Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, 
Frýdek-Místek 

kadeřník 

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

informační 
technologie(počítačové 

systémy-správa sítí) 

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

obalová technika 
(Počítačová grafika) 

1 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek 
Sociální činnost(Sociální 

péče-pečovatelská činnost) 

44 přijatých žáků   

 

http://www.ssosfm.cz/vzdelavani.php?sekce=verejnospravni
http://www.sosfm.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=72
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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 22 22 0 0 

I.B 19 19 0 0 

II.A 24 24 0 0 

II.B 22 22 0 0 

III.A 21 21 0 0 

III.B 21 21 0 0 

IV.A 20 20 0 0 

IV.B 21 21 0 0 

V.A 23 23 0 0 

V.B 22 22 0 0 

Celkem   215       215 0 0 

 

 

2. stupeň 
 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

(uvolněn) 

VI.A 20 20 0 0 

VI.B 17 17 0 0 

VII.A 19 19 0 0 

VII.B 22 22 0 1 

VIII.A 29 28 0 2 

IX.A 15 15 0 0 

IX.B 22 21 1 0 

Celkem 144 143 1 3 

 

 
 

Celkový přehled 

 

 Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

(uvolněn) 

1. stupeň      215 167 0 0 

2. stupeň      144  67 1 3 

Celkem 359 234 1 3 (TV) 
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5.2 výchovná opatření  

 

 

 Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ 

1. stupeň 215 117 15 

2. stupeň 144 75 11 

Celkem 359 192 26 

 

 

 Počet 

žáků 

 Důtka TU Důtka ŘŠ II. st. 

z chování 

III. st. z 

chování 

1. stupeň 215  4 0 0 0 

2. stupeň 144  13 3 1 0 

Celkem 359  17 3 1 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 15850 74,41 0 0,00 

2. stupeň 17629 120,75 8 0,055 

Celkem 33479 93,26 8 0,022 

 

 

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  13 

S vývojovými poruchami chování  5 

Sociální znevýhodnění  1 

Celkem:  22 

 

 

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: 

 
1.místo v celostátní přehlídce Ars Poetica mluvený projev v ruském jazyce 

 

 
 
Účast v národním kole ve vybíjené žáci 5.ročníku : Michal Málek, Ondřej Pohludka, Jan 

Šulc, Karolína Popelková, Alena Garbová, Martin Michna, Marek Šulc, Martin Sonnek, Jiří 

Leštinský, Sabina Hopjaková, Matyáš Ochman, Leon Slováček. 
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Česko zpívá celostátní soutěž Praha  - semifinále žákyně Popelková, Drastichová 

 

 

krajské soutěže: 

 
1.místo v vybíjené 

 
22.místo  Astronomická olympiáda  Čubok Jiří 7.B 

 

Orlová- krajská soutěž dětských pěveckých sborů 

                       Stříbrné pásmo 

 

 

 

okresní kola a soutěže: 
 

 

Pythagoriáda  5 tříd  
1. místo Marek Maslowski  5. B 

5. místo Anita Muroňová 5. A 

 

Pythagoriáda  7. tříd      

 

   4. místo  Lucie Maslowská  7.A 
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Matematická olympiáda kategorie Z 5    

 

1. místo Marek Maslovski  5. B 

 

Matematická olympiáda kategorie Z7  

 

1. místo Lucie Maslowská   7. A  

3. místě Radim Pavelek  7. B  

 

Matematický Klokan kategorie Klokánek   

 

4. místo  Anita Muroňová  5. A 

Fyzikální olympiáda – Archimediáda     

 

5. místo   Maslowská Lucie   

9. místo   Pavelek Radim   

 

Vybíjená:  4. – 5. ročník –  1. místo – okrskové kolo Palkovice 

1. místo – okresní kolo Frýdek-Místek 

1. místo – Velikonoční beránek – Dobrá 

 

Přehazovaná:   4. -5. ročník – 2. místo – okresní kolo Frýdek-Místek 

 

Přespolní běh: 1. stupeň –  3 x 1. místo – Sikora Filip, Nováková Natálie, Tadeáš Chodura 

 

Fotbal McDonald´s cup  –  4. – 5. ročník – 1. místo v okrskovém kole Chlebovice 

     2. místo v okresním kole Frýdek-Místek 

 

Florbal Orion cup – 4. -5. ročník -  1. místo v okrskovém kole Palkovice 

     3. místo v okresním kole Frýdek-Místek 

 

Florbal II. stupeň  dívky 6. – 7. ročník – 4. místo v okresním kole 

    dívky 8. - 9. ročník – 2. místo v okresním kole 

    chlapci 6. – 7. ročník – 5. místo v okrskovém kole 

    chlapci 8. – 9. ročník – 3. místo v okrskovém kole 

 

Fotbal Minikopaná chlapci – 6. -7. ročník  - 3. místo v okrskovém kole 

                 8. – 9. ročník – 5. místo v okrskovém kole 

 

Volejbal – dívky – 6. – 9. ročník – 5. místo v okresním kole 

 

 

Stoun Talent  1. místo sólista sboru 

 

Vánoční festival F-M stříbrné pásmo 

 

Loutnička – obvodní kolo soutěže ve zpěvu lašských lidových písní  - Frýdek- Místek, 

1. stupeň- 1. místo Luzar, 3. místo Maťaťová 

 

Loutnička F-M  2. místo  Gucká 
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6. Úspěchy školy: 
 

 

6.1   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. 
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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 Prevence realizovaná během školního roku 2014/15 se nesla v duchu etiky, morálky a 

lidskosti.  

Členové školní komunity – pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, žáci, jejich rodiče se 

různým způsobem podíleli na realizaci preventivních programů a projektů. V rámci ŠVP  

všichni žáci „prošli“ všeobecnou prevenci - setkávali se s tématy prevence ve výuce napříč 

předměty (rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií – kyberšikana, 

kybergrooming, násilí, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, závislostní chování - 

užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, poruchy příjmu potravy – anorexie, 

bulimie, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování, domácí násilí, šikanování, 

násilného chování, týrání a zneužívání dětí a další…) 

 MPP školy ještě posílil některé oblasti preventivního působení. Akcentoval problémy, 

které nejvíce ovlivňují úsudek, chování a zdravý vývoj dětí.  Preventivní programy posilovaly 

schopnosti a dovednosti žáků včas rozpoznat riziko, nebezpečnou situaci, zvážit míru rizika a 

následně správně reagovat. 

Pro žáky školy byly 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 a jiných, osobní konzultace při řešení individuálních problémů žáků. Učitelé 

se vzdělávali individuálně i společně -formou sborovny. Vzdělávací programy, připravené pro 

ně, měly za cíl posílit jejich kompetence a dovednosti v oblastech preventivního působení. 

       

   Základem školní prevence je především znalost slabých míst a problémů, které se v třídních 

kolektivech objevují. Proto je pro třídní učitelé velmi důležité zmapovat situaci ve třídě. 

Kromě běžných a klasických způsobů zjišťování atmosféry ve třídě, používáme také 

sociometrické dotazníky. Letos jsme opět využili sociometrický dotazník Klima třídy a 

Klima školy od společnosti Pro školy.cz.  Dotazníky byly realizovány v listopadu 2014 a poté 

v květnu 2015 ve všech třídách druhého stupně ZŠ. Dotazník byl zaměřen na zjišťování 

úrovně jednotlivých složek třídního klimatu (pocit bezpečí, přátelství, spolupráce, důvěra, 

zábava, pohoda, respekt), umožnil vhled do vzájemného hodnocení spolužáků, jejich 

kamarádských i nepřátelských vazeb a nabídl přehled o sociálních rolích (statutech) 

jednotlivých žáků ve třídě. Z výsledků dotazníků vyplynulo, že klima tříd na druhém stupni 

ZŠ je -  76, 4% (hodnota celkové kvality třídy je vyjádřena na škále 0-100%, čím je hodnota 

vyšší, tím lépe se žáci ve třídě cítí - nejlepší klima – 90%, nejhorší klima  – 62%). 

V opakovaném šetření, po preventivním působení na problematické třídní kolektivy se klima 

mírně posunulo k vyšším hodnotám- 79,7%  (nejlepší 94%, nejhorší -66%). Co se týká klimat 

ve třídách na nižším stupni, jsou v rozmezí 65% - 89%. I přes relativně dobrý výsledek, 

vnímáme a řešíme více problémů (hlavně vztahových) právě ve třídách nižšího stupně. Letos 

to byly čtvrté třídy. 

 

V minulých letech jsme úspěšně realizovali 3 celoroční projekty věnované prevenci -  Zachraň 

se!, Ubraň se!, Buď v pohodě!. V letošním roce jsme byli opět úspěšní v získávání financí 

na preventivní aktivity z grantů MSK. Náš další projekt s názvem DI-RO-ŠKO byl 

podpořen částkou 73000Kč. Projekt Diroško (dítě-rodina-škola) se zrodil hlavně z potřeby 

intenzivnějšího preventivního působení na mladší žáky a předškoláky.  Primárním cílem 

všech našich projektů bylo preventivně působit na žáky tak, aby se získané pozitivní vzorce 

chování zakořenily v srdcích dětí, přežily pubertální období a v adolescentním věku 

„rozkvetly do plné krásy“. Projekt byl rozdělen do 3 hlavních bloků - „ Respektovat a být 

respektován“, „Třídní příšerky aneb co s dětskou agresi?“, „S televizi a internetem v 

(ne)bezpečí „-  které se obsahově specializovaly na konkrétní problémové oblasti. Každý blok 
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měl tři úrovně -  jednu pro žáky, druhou pro pedagogy a třetí pro rodiče. Vzdělávání dětí a 

žáků probíhalo formou „preventivních hodin a dnů“, cíleně vsazených do rozvrhu. Formy a 

metody byly přizpůsobeny věku dětí a tématu bloku (využívali jsme hlavně prožitkové učení, 

dramatické, sociální hry, práci s příběhem, s biblioterapeutickými léčivými pohádkami, 

artefiletické relaxační cvičení, reflektivní rozhovor…) Vzdělávání pedagogů a rodičů 

probíhalo formou sborovny, odborných seminářů, výjezdových seminářů. (viz zpráva-

zhodnocení projektu Diroško). Projekt Diroško vhodně doplňoval stálé aktivity školy v oblasti 

primární prevence. Dlouhodobé kvalitní preventivní projekty poskytují velký potenciál, 

prostor a čas k efektivnějším výsledkům výchovné práce. Výsledky vidíme i v tom, že již 

pátým rokem jsme na půdě škole neřešili žádný problém se zneužíváním návykových 

látek, snížil se počet žáků s rizikovým chováním, včasnou identifikaci a následnou 

okamžitou spolupráci s rodinou a odbornými institucemi (OSPOD, PPP-FM) se podařilo 

již v zárodku odstranit budoucí možné problémy. Většina pedagogů se vzdělává v oblasti 

prevence a dbá na základy etiky, morálky a slušného chování mezi žáky, zlepšila se vnitřní i 

vnější komunikace mezi členy školní komunity, zaznamenáváme i další drobnější úspěchy, 

které naši preventivní působení dělají smysluplným a potřebným. 

 

   Jakékoli preventivní působení by bez spolupráce s rodiči nebylo moc platné. Při 

odstraňování rizikových projevů chování je jejich pomoc nezastupitelná. Úměrně zvýšenému 

počtu návštěv rodičů ve škole, klesl počet problémových žáků, počet řešených kázeňských 

případu. Při podchycení problémů již v zárodku je pravděpodobnost jeho odstranění nejvyšší. 

Rodiče mají možnost kontaktovat učitelé v jejich konzultačních hodinách, nebo kdykoliv 

jindy, po předchozí domluvě. Letos tyto služby využilo přes 30 rodičů. I přes naši snahu 

narážíme na komunikační bariéry s některými rodiči, kteří jakoby nechtěli slyšet, to co se jim 

snažíme říct. V komplikovaných případech se obracíme o pomoc na PPP-FM, OSPOD-FM. 

V letošním školním roce se nám podařilo přitáhnout víc rodičů do školy - na přednášky a 

vzdělávací akce věnované jim. V prosinci a červnu jsme realizovali pro rodiče, prarodiče a 

přátelé školy vystoupení žáků (vánoční vystoupení a Kidsart-červnové vystoupení), cílem 

kterých bylo nejen prezentovat úspěchy žáků na poli kultury - hudby a divadla, ale také 

ukázat na smysluplnost a prospěšnost mimoškolních aktivit pro osobnostní růst žáků.  

          
 

Spolupráce s odbornými institucemi 

                   instituce forma spolupráce 

Pedagogicko – psychologická poradna ve FM 
konzultace o rizikových jevech a žácích, 
DVPP pro učitelé 

Policie ČR 
konzultace ohledně problémových žáků, 
pomoc při řešení záškoláctví, výukové lekce 

OSPOD - FM 
konzultace a intervence v případech 
problémových žáků, rodin 
- 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.Komárová, Mgr.Jadlovec,  Mgr.Látal, 
…) 

besedy, přednášky, výukové lekce, rodinná 
terapie, psychologická a odborná pomoc 

Nestátní a jiná zařízení  
( NIDV-OV, AVE o.s.Karviná,  Nebuď oběť o.s.-OV, 
Adra, Člověk v tísni, Wontanara, ČSČK - FM, HZS – 
FM, Sananim o.s., …) 
 

výukové lekce, besedy, přednášky, preventivní 
programy, sbírky 
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Vzdělávání pedagogů v rámci prevence 2014/2015 
 

Název a zaměření vzdělávání Počet 

hodin 

Realizátor – organizace, 

odborník 

Počet školených 

pedagogů 

Krajská konference prevence MSK 20 MSK - Malenovice Halamová 

Školní nekázeň a její řešení  6 18. 12. 2014 –Prevalis OV Halamová, Kachtíková 

Prevence ve škole IV. - Jak vést dospívající, 
aby uměli řešit své krizové stavy  

8 Ostrava, 18.9.2014, Prevalis Halamová, Kachtíková 

Jak zvládat dětskou agresi, Proč to dítě zlobí? 8 Kvic – FM, Mgr.Jadlovec pedagogové 1.st.ZŠ a 
MŠ 

Komunikace s problémovým rodičem 6 Kvic - Opava Kachtíková 

Výjezdný preventivní program pro 
problematické děti s rodiči a učiteli 

2dny Diroško- MP, Kam –
Malenovice, Mgr. Jalovec Filip 

Vybraní pedagogové, 
děti s rodiči 

Práce se třídou od A do Z 8 Kvic OV Kachtíková 

Komunikace s problémovým rodičem 4 Etické Fórum ČR, o.s. sborovna 

Práce s dětmi s odlišnými projevy chování 5 Kvic NJ Mertová 

Práce s dětmi s  ADHD 8 Mgr. Komárová Marie sborovna 

Zlepšování vztahu žáků 1.st. ZŠ 6 Kvic Opava Chodurová 

Aplikace technik při práci s neklidným 
dítětem 

6 Kvic FM Vepřeková 

O výchově bez trestů 16 O výchově, Praha Halamová, Kachtíková 

Etická výchova 40 Etické Fórum ČR, o.s. 12 pedagogů sboru 

 

Aktivity pro rodiče 

(Přednášky a besedy na téma prevence RCH)  

  
 Název aktivity 

Datum 

konání 

Vedoucí 

programu, 

přednášející 

Moje dítě v kolektivu jeho úspěchy a prohry, Jak (ne)vychovávat dítě? 
Komunikace s problémovým dítětem. 

5.11.2014 Kachtíková, 
Etické Fórum 
ČR, o.s. 

Jak zvládat dětskou agresi, Proč to dítě zlobí? 
Jak naslouchat a rozumět svému dítěti. 

20.2.  2015 Mgr. Jalovec 
Filip 

dvoudenní výjezdový pobyt pro vytipované rodiny  
 

20.-21.2. 
2015 

Mgr. Filip 
Jadlovec, Ostrava 

Nebezpečí internetu pro rodiče žáků 6.ročníku 
 

12.5.2015 PaedDr. 
Halamová Jana 

 

Aktivity pro žáky  

(výukové lekce, dny a programy na téma prevence RCH)  

 
 

aktivity časový harmonogram organizace, jméno 

odborníka 

Daleká cesta bavlněného trička 
výuková lekce ADRA 
2.ročníky a 4.ročníky 

25.9.2014 M.Šilerová, Adra 

Adopce na dálku září/říjen Wontanara -Táňa Bednářová  

Co dělat, když se mi nedaří a mám vztek?  
Jak se prosadit a neubližovat.  
Výjezdový adaptační  pobyt pro žáky 8.A 
třídy 

10.-12.9.2014 Bc. Svobodová Jana, AVE, 
o.s. Karviná 
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Co dělat, když se mi nedaří a mám vztek?  
Jak se prosadit a neubližovat.  
Výjezdový  pobyt pro žáky 4.B třídy 

25.3-26.3.2015 Bc. Svobodová Jana, AVE, 
o.s. Karviná 

Adaptační pobyt pro 6.ročníky 15.-16.9.2014 PaedDr. Halamová Jana 

Nebezpečné chování a jednání ve 
virtuálním světě se zaměřením na 
kyberšikanu, kybergrooming, sexting pro 
žáky 7. a 8.  ročníku 

9.10.2014  Mgr. Lukáš Látal, 

Nebuď oběť, o.s. , Ostrava 

Nebezpečné chování a jednání ve 
virtuálním světě se zaměřením na 
kyberšikanu, kybergrooming, sexting pro 
žáky 4.,5.,6.  ročníku 

9.3.,10.3.,16.3.2015 Mgr. Lukáš Látal, 

Nebuď oběť, o.s. , Ostrava 

Potravinová bezpečnost, výukový blok pro 
žáky 5.ročníků 

19.11.2014 Adra, M.Šilerová 

Škola života- pro žáky 7.A 
Pokračování selek.prevence 

10.11. 2014 
9.12.2014 

Bc. Svobodová Jana, AVE, 
o.s. Karviná 

Škola osobního života – zdravá integrace 
sexuality- 9.ročník 

27.5.2015 Mudr. Maria Fridrichová, 
Centrum pro rodiny a 
soc.péči , OV 

Školení první pomoci pro 8.roč. –celodenní 
blok 

23.2. 2015 Foldynová Petra 

 

Zdravé zuby – celoškolní projekt 15.1.2015 Curaprox 

 „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“, 
výuk.lekce pro 7.ročník 

17.2.2015 Ručková Marie, Sananim,o.s. 

Hasík  Květen, červen 2015 HZS Frýdek-Místek 

Netolismus a my, výukový blok pro 8.a 
9.ročník 

1.4.2015 L.Látal, Nebuď oběť 

Terorismus – hrozba dneška- výuková 
lekce pro 2.stupeň 

Květen 2015 p.Václavík, p.Šulc 

Military club Raškovice 

Válka není hra – výuková lekce pro žáky 
1.stupně 

Květen 2015 p.Václavík, p.Šulc 

Military club Raškovice 

Asertivně a ne agresivně pro 4.ročník – 
celodenní blok 

Květen 2015 Bc. Svobodová Jana, 
OSAVE, o.s. Karviná 

 

 Evidence rizikových jevů žáků  

 

  Každoročně evidujeme a řešíme agresivní chování žáků.  Nejčastěji jde o slovní napadání 

spolužáků. 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 jsme také řešili poruchy příjmu potravy – anorexii, záškoláctví kryté rodiči, krádeže, 

neohleduplné chování vedoucí k úrazům, zanedbávání až ohrožování výchovy dítěte. 

Projevy rizikového chování žáků jsme ve většině případů podchytili již v zárodku a okamžitě 

řešili s rodiči či erudovanými institucemi. To nám pomohlo vyhnout se dalším větším 

problémům. Letos jsme udělili jeden snížený stupeň z chování. 
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Konkrétní výsledky MPP za tento školní rok: 

 

Podařilo se:  
- vytvořit vstřícné a klidné sociální prostředí ve škole (rodiče k nám přihlašují své děti i na 

základě dobrého renomé školy, bezpečí, kvality výuky i vztahů ve školním prostředí) 

- nabídnout větší množství mimoškolních aktivit, turnajů, společenských akcí 

- zapojit více kolegů do preventivních aktivit (většina kolegů absolvovala různá školení a 

vzdělávání o oblastech prevence) 

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

- úspěšně řešit začínající šikanu, jakoukoliv agresi 

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

chování žáků 

- více zapojit rodiče do preventivních aktivit školy (společenské aktivity i vzdělávací 

programy) 

- získat finanční podporu na minimální prevenci z grantů MSK-projekt DIROŠKO-74.000Kč 

- prohloubit vzájemnou spolupráci MP, VP s třídními učiteli (hlavně při zachycování 

varovných signálů, pedagogické diagnostice vztahů ve třídě, tvorbě a dodržování vnitřních 

pravidel třídy…) 

 

 

Nepodařilo se: 

 

- odstranit krádeže ve škole 

- zefektivnit a zatraktivnit činnost žáků v žákovském parlamentu 

- odstranit necitlivé chování některých žáků k cizím věcem 

- vytvořit prostor pro realizaci TH 

- důkladněji proškolit nové učitele, asistenty v oblasti prevence 

 

 

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

rok:  

 

- více se zaměřit na práci TU se třídou (zefektivnit třídnické hodiny, posílit pozici a 

kompetence třídního učitele (pomoc novým a mladším kolegům v třídnictví) 

- pouvažovat nad možností zavést hodinu Komunikace -1x měsíčně, měla by vést 

k posílení komunikačních a sociálních kompetencí žáků a TU) 

- apelovat na rodiče kvůli rizikovým stravovacím návykům dětí vedoucí k jejich 

obezitě, poruchám příjmu potravy, úrazům 

- již v zárodku razantně řešit jakékoliv projevy záškoláctví žáků, byť kryté rodiči 

- zaměřit se na otázky multikulturality, migrace, přistěhovalectví, upozorňovat žáky na 

nebezpečí rasistických, homofobických projevů 

- nadále budovat vzájemnou spolupráci MP s třídními učiteli a s asistenty pedagogů 

 (hlavně při zachycování varovných signálů, pedagogické diagnostice vztahů ve třídě, 

tvorbě a dodržování vnitřních pravidel třídy) 
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7.2   činnost kroužků na škole v rámci volno časových aktivit 

 

Název kroužku 
Jméno 

vedoucího 
Den a čas realizace Místo konání 

Florbal p.Veselka 

středa 13:00 – 14:00 hod 

1. stupeň hoši 
velká tělocvična 

Florbal p.Veselka 

středa 14:00 – 15:00 hod 

2. stupeň hoši 
velká tělocvična 

Florbal p.Veselka 

pondělí 14:00 – 15:00 hod 

2. stupeň děvčata 
velká tělocvična 

Florbal p.Veselka 

pátek 13:40 – 14:40 hod 

1. stupeň hoši 
velká tělocvična 

Míčové hry p.Veselka 

čtvrtek 14:00 – 15:00 hod 

1. stupeň, 3. – 6. třída 
velká tělocvična 

CARO – sbor p.Kajzarová 

středa 13:45 – 14:25 hod 

3. až 9. ročník 
hudebna 

Přípravný sbor p.Kajzarová 

pondělí 13:00 – 13:50 hod 

1. až 3. ročník 
hudebna 

Individuální práce – 

sólový zpěv 
p.Kajzarová 

pondělí a středa 

  

dle domluvy s 

lektorem 

Výtvarné dílny – 

rodiče s dětmi 
p.Kovalčíková 

2× měsíčně 14 – 18 hod 

  
učebna 1. B 

Přírodovědný p.Kuriplachová 

pondělí 14:00 – 14:45 hod 

pro 1. a 2. stupeň 
učebna 7. B 

Kroužek šikovných 

rukou 
p.Pánková Lucie 

pondělí 1× za 14 dní 

15:30 -17:00 hod. 
družina (stará škola) 

Kroužek keramiky p.Pánková Lucie 

pondělí 1× za 14 dní 

15:30 – 17:00 hod. 
družina (stará škola) 
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Myslivecký p.Heřman 

 

čtvrtek od 13:00 hod 

  

dle domluvy s 

lektorem 

 

Divadlo 2. st. 

 

 

p.Halamová čtvrtek 14:00 – 15:00 hod učebna 6. B 

Konstrukce a opravy 

vozidel 
p.Kachtíková 

středa od 14:30 – 16:00 hod 

pro žáky 7. až 9. třídy 

 

Dílny Frýdlant  n.O. 

Základní práce s 

kovem 
p.Kachtíková 

pondělí od 14:30 – 16:00 hod 

pro žáky 7. až 9. třídy 

 

Dílny Frýdlant n.O. 

Taneční kroužek 

Antonio 
p.Antonín Langr 

úterý 

od 13:00 – 13:45 – 1. stupeň 

od 13 :45 – 14:30 – 2. stupeň 

malá tělocvična 

Výtvarný kroužek 

pro 1. – 3. roč. 
p.Mertová čtvrtek 13:00 – 14:00 hod učebna 4. A 

Volejbalová přípravka p.Muroňová 

Pondělí od 15:00 – 16:00 hod 

Pro žáky 1. až 3. roč. 
velká tělocvična 

Taneční kroužek p.Juřicová 

úterý od 14:00 – 15:00 hod. 

čtvrtek od 14:00 – 15:00 hod. 
velká tělocvična 

Schafer School 
 

Úterý, čtvrtek 

 

učebna 4.B 

 

Šachový kroužek p.Strakoš 

úterý (liché týdny) 

od 13:00 hod 
učebna 3. A 

Judo p.Kubíček 

středa od 15:00 – 16:00 hod 

pátek od 14:30 – 16:00 hod 
tělocvična 

Kroužek vaření p.Luxová 

 

pondělí od 13:00 – 15:00 hod 

  

školní kuchyňka 
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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 2014/2015 probíhalo dlouhodobé a systematické sledování 

dětí s učebními a výchovnými problémy. 

 

Celkový počet žáků na škole byl 359, k tomu 75 dětí v MŠ. 

 

Konzultace: 

 

v době konzultačních hodin využilo 30 rodičů,  

 2 rodičů- výběr povolání 

 28 rodičů – vyšetření, kázeňské problémy, prospěch, rodinné problémy v sociálně 

slabých rodinách. 

 

Konzultace pro pedagogy:  

 

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

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

učení. 

 

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

s pedagogy ohledně postupu, pak byli zváni rodiče.  

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

chodu školy.  

 

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

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

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

 

 Školní docházka  

 

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

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

učitelem a následně dle legislativy s OSPOD  

- vysoký počet omluvené absence byl rovněž hlášen OSPOD  

 

Výchovné problémy: 

 

Škola konkrétně projednávala 10 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. 

 

 

 

Práce se žáky s poruchami učení 

 

Zpracování a kontrola IVP  včetně samotného hodnocení probíhala dle plánu.  
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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 22 žáků s VPU a VPCH, z toho 5 s VPCH a 17 s VPU. 

U 16 žáků probíhaly pravidelné nápravy vedeny pedagogy:   Mgr. Bůžkovou, Mgr. 

Koperovou, Mgr. Veselkou, Mgr. Mertovou, Mgr. Chodurovou. 

U žáků  s VPCH byli přiřazeni AP p. Tošenovjanová s úvazkem 75%. a p. Luxová s úvazkem 

80%. 

 

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou a SPC 

 

Proběhla kontrola a konzultace s SPC - Mgr. Schönovou a s PPP  FM  – Mgr. Kahánkovou, 

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. 

 

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. Zapojení rodičů do Celoškolního preventivního projektu DI-RO ŠKO 

5. Nebezpečí internetu pro rodiče  žáků 6.ročníku 

 

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. 

 

 

Kariérové poradenství: 

 

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

školy střední. 
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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.  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. konference NatTechu Ov – 8.A  

3. technický kroužek dílny Frýdlant - II.st 

 

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

 

1. Exkurze na Úřadu práce - 9.A,B  

2. TRH STUDIJNÍCH OBORŮ  – BURZA ŠKOL ve FM - 9.A,B 

3. Beseda zástupců středních škol - COOL Ostrava  

4. Nábor SOŠGS FM  

5. Trh studijních oborů – BURZA ŠKOL na ZŠ Raškovice 

6. Motivační soustředění žáků SPŠ FM 

7. Exkurze SOŠ elektrotechnická FM - II.st 

8. Exkurze SOŠ Lískovecká FM - 7.A,B  

9. Exkurze SOŠ Lískovecká FM - 8.A 

10. Exkurze SOŠ na Hrázi FM - 7.A,B 

11. Exkurze SOŠ na Hrázi FM - 8.A,B 

 

Exkurze: 

 

1. ARR Svíčkárna Dětmarovice - 8.A 

2. exkurze elektrárna Dětmarovice - 9.A,B 

3. exkurze Hyundai - 9.A,B 

4. exkurze NatTech IQ park Olomouc - 5.A,B, 7.A,B 

5. exkurze Technická herna Brno -  6.A,B, 8.A 

6. projekt NatTech - exkurze Landek - 8.A 

7. projekt NatTech - U6 Roboti ve službách lidstva-7.B 

8. projekt NatTech - U6 Tajemství vesmíru - 9.A, B, 7.A, 6.A,B 

9. projekt NatTech SOŠ FM -  Autocad projektování + lego - 7.A, B 

10. projekt NatTech SOŠ FM -  SOŠ na Hrázi FM - řízení vozidel, ruční práce - 6.B 

11. projekt NatTech SOŠ FM - Měření fyz.veličin a práce s Merkurem - 6.A, B 

 

Adaptační pobyty: 

 

1. Adaptační pobyt 6.roč, Višňovka 

2. Adaptační pobyt 8.A, Višňovka 

3. Ekopobyt Sluňákov 5.roč 

4. 11-ti denní environmentální ozdravný pobyt Jeseníky (3. a 4. ročníky) 

5. Adaptační pobyt KAM Malenovice 4.B 
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9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Ve školním roce bylo na vzdělávání zaměstnanců školy vynaloženo celkem 120.000,-Kč, a 

to ze státní dotace, popř. sponzorských darů v rámci finančních spolu podílů dárců projektů, 

např.  Saft Ferak 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, jazykové 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. 

Pedagogové MŠ prošli kurzy v rámci projektu výměnných zahraničních stáží. Pobývali a 

čerpali zkušenosti v předškolních zařízeních v Polsku, Itálii, Litvě a Velké Británii. 

     

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  

 

V rámci projektu se pedagogové všech zařízení účastnili počítačových kurzů i kurzů 

zaměřených na finanční gramotnost, na zkvalitnění vzdělávacího procesu a rozvoj 

osobnosti učitele. 

Proběhl roční jazykový kurz v anglickém jazyce. 

 

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

výchovy. 15 zaměstnanců prošlo 40 hodinovým kurzem výchovného stylu etické výchovy, 

rovněž se účastnili dvou víkendových výjezdových seminářů mimo školu, na kterých čerpali 

zkušenosti s motivací žáka a s tím, jak řešit ve školním prostředí odměny a tresty. 

Několik pedagogů se účastnilo semináře Problematická komunikace s veřejností. 

 

 

 

9.3  Školení pro zaměstnance v rámci školy 

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

kuchyni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

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: 

 

Talent F-M   semifinále 5 dětí, finále 2 děti 

Pražmo hotel Travný- posezení se seniory 

Nahrávací studio ASI F-M  3 děti 

Muzikál „Ze školních lavic“ premiéra 2 sólisté                          

Maryčka - vystoupení DPS Caro 

Vystoupení pro seniory – agitační středisko Raškovice                      

Vánoční strom – vystoupení sboru a sólistů Ondráš  

Koncert vítězů Loutničky – zámek F-M 

Česko zpívá – celostátní soutěž finále Trutnov   

                       Sólista sboru- cena poroty 

Choltice u Pardubic – nesoutěžní přehlídky dětských sborů 

Den matek – pro důchodce v IC ve škole v Raškovicích 

,,Talent F-M“ – casting XX. ročníku regionální pěvecké  

                      organizuje studio ASI s podporou města F-M 

                   - 8 soutěžících naší školy 

                   – postup do semifinále:                       Popelková 

                                                                                  Maťaťová 

                                                                                  Hlisnikovská 

Dolní Krásná – vystoupení při příležitosti otevření Hasičárny 

La Sophia – casting Brno  - nadace  Yvetty Blanarovičové 

                     pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin 

                     Maťaťová -  do projektu bude zařazena od roku 2016 

Koncert sboru CARO, Klíček a divadelního souboru pro rodiče 

                     Hotel Ondráš   

Den Raškovic – vystoupení sboru CARO a jeho sólistů /35 dětí/  

 

 

 

 

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 
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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. 

 

  

10.3  Výstavy výtvarných prací žáků školy 

 

V rámci 4.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. 

 

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

probíhá od jarních měsíců a bude ukončena během září. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

11.Ekologické aktivity  
    

Ve středu 22. 4. 2015 proběhl na naší škole Den Země s praktickým programem 

EKODOMÁCNOST. Zúčastnila se jej téměř celá škola. Žáci si připravili pro své spolužáky, 

rodiče a veřejnost stanoviště, kde se věnovali tématům, která je oslovila a chtěli se o ně 

podělit s ostatními. 

 

Na úvod promluvily dívky z devátého a sedmého ročníku, poté nás všechny pozdravila a 

přivítala paní ředitelka. Žáci z každé třídy si připravili přání ke Dni Země a přednesly je. 

Pak jsme se rozešli na svá stanoviště v areálu školy. Ostatní žáci obcházeli podle stanoveného 

rozpisu jednotlivá stanoviště, kde plnili různé úkoly, ochutnávali dobroty a dozvídali se 

spoustu zajímavých věcí. Na každém stanovišti nakonec dostali kontrolní otázky a za něj 

body. 

Měli jsme celkem 18 stanovišť s různými tématy: 

 

První třídy ve spolupráci s dívkami ze 6. B se zabývaly správným tříděním odpadů a pro 

účastníky nachystaly „ Odpady, se kterými si nevíme rady“. Naučili jsme se každý něco 

zajímavého, některé překvapilo, např. že se papírový obal od vajíček nevhazuje do papírového 

kontejneru, ale může se dát na kompost, kousky polystyrénu patří do plastu a novodurová 

trubka do plastu nepatří, rozbité zrcátko dáme do nebezpečného odpadu na sběrný dvůr, apod. 

Druháci se samostatně věnovali bylinkám a jejich využití pro zdraví. Ochutnali bylinkové čaje 

a naučili se mnoho bylinek poznávat. Když jsme se jich ptali, který čaj jim chutnal nejvíce, 

řekli, že všechny. 

 

Obě stanoviště tříd 3. A a 3. B na téma biofarmy – šetrný způsob pěstování rostlin a chovu 

zvířat – nám nabídla možnost ochutnat pravé domácí kysané zelí, raškovickou pomazánku 
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z domácích vajíček, porovnali jsme vajíčka od křepelky, slepic a od zvláštního plemene – 

arakauna- které snáší modrá vajíčka. Výborné byly domácí mléko a tvaroh, ochucený sýr a 

pomazánka z tvarohu z blízké místní farmy. 

 

Třída 4. A zodpovědně recyklovala novinový papír – vyráběla z ruliček pletené košíky, a 

přestože je to velmi na šikovnost náročné dílo, vytvořila hezké výrobky, oceňujeme, že se 

velmi snažili i chlapci. Žáci 4. B si připravili ukázky zdravých a nezdravých potravin. Zde 

jsme se dozvěděli, co bychom jíst měli a čeho bychom se měli radši vyvarovat. Navíc nás děti 

pohostily ochutnávkou zdravé svačinky. Děti měli připravené slazené nápoje a před nimi 

kostky cukru obsažené ve 100 ml nápoje. Až si budeme chtít koupit nápoj, vzpomeneme si, 

jaká hromada cukru je v něm rozpuštěna. 

    

5. A si pro nás připravila téma – EKOOBALY- šetrný spotřebitel. Měli jsme správně roztřídit 

jednotlivé obaly, kam bychom je vyhodily – plast, papír,…. Bylo to pro nás opět dobré 

zopakování potřebných dovedností ekoškoláka. Žáci 5. B si vybrali těžké téma, ale velmi 

důležité pro šetření energií v domácnosti. Měli jsme porovnat dva typy spotřebiče (pračky, 

ledničky, myčky) – vypočítat pomocí kalkulačky, speciálních kartiček a pracovního listu, 

který typ je úspornější a levnější. Určitě tyto znalosti v životě použijeme. 

    

6. A se zabývala palmovým olejem – co se z něj vyrábí, kde se pěstuje, proč je ekologickou 

zátěží jeho pěstování i používání. Byli jsme překvapeni, v jakých potravinách se vyskytuje, 

např. v brambůrkách, v tatrance, v mýdle, kosmetice, v mnoha čokoládových výrobcích. Žáci 

6. B nám zase odtajnili, co to jsou ekoznačky, proč jsou tak důležité a jak je najdeme na 

jednotlivých produktech. Prozradili nám, proč se na jednotlivých výrobcích uvádějí. 
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Děvčata 7. A využila zkušeností dědečka, který se věnuje včelaření, a krásně nám povykládala 

o včele, jejím přínosu, udělala podařený model včely a pomocí kvízu vyzkoušela naše 

znalosti. Lesní učebna se proměnila v kosmetický salón a dívky 7. A a 7. B nám prozradily, 

jak si pomocí přírodních nechemických surovin vyrobit přípravek na vlasy, pleťovou masku, 

ukázaly nám značky přírodní kosmetiky a daly nám vzorky a návody vyrobených přírodních 

pleťových masek. 

 

 

Několik dalších stanovišť si pro nás připravili žáci 7. B. Poblíž školního kompostu měli téma 

Biozahrada aneb živá zahrada. Zde nám představili výrobky, které si vyrobili v dílnách – 

ježkovník, čmelákovník, ptačí budky, hmyzí domek a ukázali, jak vypěstovat vlastní 

sazeničky a také je nám i nabídli. Dozvěděli jsme se, k čemu všechny domečky pro živočichy 

slouží, jak jsou důležité a jak je správně používat. Další skupina – kluci si připravili srovnání 

úsporných a normálních žárovek. Měli udělaný přehledný plakát, navíc ukázky jednotlivých 

typů žárovek. Téma energie je naším dvouletým tématem, na které se v programu Ekoškola 

zaměřujeme. Děvčata 7. B si promyslela způsoby, jak ušetřit energii v kuchyni a na jejich 

stanovišti jsme se naučili, co znamenají jednotlivé energetické štítky a jak si správně vybrat 

šetrný elektrospotřebič. 

 

Další dívky ze 7. B nám představily ekovýrobky – s pomocí naší paní sekretářky Simony 

Mecové, která je naučila vše potřebné, nám ukázaly, jak se dělají košíčky z novinového papíru 

a mohli jsme si to i vyzkoušet. Také jsme se dozvěděli, jak se vyrábí papír a co je FSC dřevo a 

FSC výrobky. Seznámily nás se stromem roku 2015 – olší lepkavou a šedou, připomněly, že 

ptákem roku je nenápadný vodní pták potápka černokrká. 
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Dívky 8. A s paní učitelkou třídní pekly a pozvaly nás na ochutnávku domácího chleba. Už 

z dálky se k nám vinula vůně mnoha druhů chleba, někteří z nás až nyní mohli poznat rozdíly 

mezi pečivem připraveným z polotovaru a koupeným v supermarketu a chlebem z celozrnné 

mouky, kvásku, vody a soli. Chléb od 8. A byl moc dobrý a chutnal nám. Dostali jsme i recept 

na křupavé rohlíčky. Kluci z 8. A nám představili zdravé a nezdravé potraviny, upozornili nás 

na přídatné látky – ÉČKA. Ukázali nám, co v jednotlivých potravinách najdeme, kterých 

potravin je lepší se vyvarovat a které jsou naopak zdraví prospěšné a proč. Víme, jak se 

vyznat ve složení např. bonbónů, dáme si pozor na látky, které dokonce mají škodlivý účinek 

na naše zdraví, dokonce i na činnost našeho mozku. Překvapilo nás, že výrobci takové látky 

do bonbónů dávají. 

    

Kluci z 9. B nám přiblížili další témata energie. Protože je naše škola od loňského roku 

vytápěna pomocí tepelných čerpadel, vysvětlili nám jejich princip a jejich význam pro životní 

prostředí. Protože Max z 9. B se kromě výkladu věnoval také natáčení Dne Země, zastoupili 

jej na část programu velmi dobře 3 žáci ze 7. A. Na dalším stanovišti se deváťáci zaměřili na 

výběr vhodného rodinného dopravního prostředku, srovnali výhody a nevýhody elektromobilu 

a předali informace o novinkách v jejich výrobě. 

  Účastníci si mohli také prohlédnout výstavku o našem letošním Dni 

vody, kdy jsme čistili okolí vodních toků, s odborníky připravili besedy a exkurze s cílem 

dozvědět se o vodě mnoho potřebných informací a navštívili zajímavé vodní lokality. 

S přípravou Dne Země nám pomohly také členky místní organizace zahrádkářů a Klubu 

seniorů Raškovic paní Nitrová a paní Kozlová, které nám poskytly výpěstky ze svých 

zahrádek a skalek. Mnohokrát jim děkujeme a přejeme, aby se jim v zahrádkaření stále dařilo. 

ZHODNOCENÍ: Den Země nám přinesl mnoho informací, nových dovedností a radosti ze 

společné práce. Přestože některá stanoviště hodnotili žáci jako zdařilá a některá méně zdařilá, 

někomu bylo bližší to nebo ono téma, víme, že si žáci dali s jejich přípravou záležet a podle 

svých schopností a možností svá témata přednesli návštěvníkům. Vymysleli mnoho nových 

nápadů a způsobů, jak informace předat. Také jsme mohli vidět, jak se třídní týmy dokážou na 
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společné akci domluvit, rozdělit si práci, připravit ji v různých vyučovacích předmětech a 

dokonce i ve volném čase a uskutečnit ji. V příštím tematickém dnu přidáme více času na 

prezentace témat a na aktivity na stanovištích a snížíme počet stanovišť. Den Země 2016 

věnujeme celý tématu ENERGIE, doufáme, že jej navštíví větší počet rodičů a návštěvníků 

z řad veřejnosti. 

Ekotým ZŠ a MŠ Raškovice 

 

Ukliďme Česko 

Čištění naší krásné beskydské přírody jsme zahájili již 25. března na náš DEN VODY, kdy se 

naši žáci vypravili k vodním tokům, studánkám a rybníkům v našem okolí. 

Dne 18. 4. 2015 se obec Raškovice zapojila do celorepublikové akce „UKLIĎME ČESKO“, 

které se zúčastnila i naše škola a taky školní družina se svou Toulavou botou. 

Setkali jsme se  okolo deváté hodiny před naší školou, kde jsme dostali pytle, rukavice, 

reflexní vesty, aby nás bylo vidět a taky oplatek a minerálku. 

Počasí bylo velice studené, pršelo, chvílemi i sněžilo, ale to nám nezabránilo bojovat proti 

odpadu. Sice jsme byli promrzlí, ale za to nás hřál pocit, že naši krásnou vesnici uklidíme. 

Bylo naplánováno 7 tras. Naše skupina, která šla trasu č. 4 (ZŠ – autobus. zastávka Kaple – 

Folwark – obchod Husinec – p. Uher – začátek Adámkovy cesty a  kolem p. Šebesty na hl. 

silnici a ke Kulturními středisku) po cestě soutěžila o nejzajímavější a někdy nejnebezpečnější 

odpadek. Vyhrála injekční stříkačka, na druhém místě skončila kremžská hořčice a na třetím 

bota, ale to není vše. Dál jsme našli sváteční ubrus s diamanty, stuhu na věnec a poklici na 

pneumatiku. Ale někteří lidé vyhazují odpadky jen na jedno místo a tam vznikne černá 

skládka. Jednu jsme našli nad Adámkovou cestou. 

Odpadků bylo hodně a dobrovolní hasiči Raškovic to pak vše sváželi do sběrného dvora. 

Všichni, kteří pomáhali uklízet, se setkali v Kulturním středisku, kde jsme na závěr dostali čaj 

na zahřátí a také párek. 

K této akci lze dodat jen jedno. Nemyslete jen na sebe, na své příbytky. 

Česko přeci nekončí za našimi ploty. 

  

 
 

 

DEN VODY 2015 ZŠ A MŠ RAŠKOVICE 

K letošnímu Dni vody, který se na celém světě slaví 22. března, jsme se tradičně vydali čistit 

okolí studánek a vodních toků, pozorovat jarní probouzení ekosystémů vod a získat mnoho 

informací o vodním hospodářství v okolí naší školy. 
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Na naší škole jsme jej slavili trochu později a byli jsme rádi, že jsme si 25. březen 2015 mohli 

do diáře poznačit jako slunečný a velmi užitečně prožitý den.  

Do školy jsme přišli symbolicky v barvě vody, nejvíce modře byly oblečeny 5. A, 6. A a 3. B. 

Třídy prvního ročníku se vydaly na průzkum rybníčků poblíž Rybárny pana Kohuta a i přes 

mnoho ušlapaných kilometrů našly energii uklidit velký kus pravého břehu Morávky mezi 

Raškovicemi a Vyšními Lhotami. 

   

Potkaly se se sněženkami, sasankami a u rybníku se skokanem hnědým, pozorovaly kachnu 

divokou a naplánovali si další návštěvu na jaře s prohlídkou různých druhů ryb v chovných 

nádržích. 

Druháci se také velmi zodpovědně pustili hned od rána do úklidu levého břehu řeky Morávky, 

který procházeli směrem k jezu. Tam nakonec museli zanechat obrovskou hromadu 

nasbíraných odpadků, které se v tomto prostoru neustále objevují. Záhadné původce tohoto 

velkého nepořádku se jim však nepodařilo objevit. Nemohli uvěřit, že by v tak krásné 

procházkové trase mohl nějaký rozumný člověk vyhodit tolik plastů a nebezpečného odpadu. 

Ekotým pak požádal obecní úřad o jejich odvoz, aby je předpovídané větrné počasí 

neroznášelo po okolí. Žáci pozorovali a poznávali stromy a jarní rostliny a měli dobrý pocit, 

že napomohli tomu, aby mohly růst v čistějším lese. 

  Třídy 3. A a 3. B si během výukového programu lektorů Občanského 

sdružení Rozchodník z Ostravy připomněly velikonoční zvyky, kluci upletli pomlázku a 

děvčata nabarvila a ozdobila vajíčka, společně vynesli Moranu a uvítali jaro. Do svých 

vodních deníků, které si žáci založili již na ozdravném pobytu v Jeseníkách věnovaném 

environmentálnímu programu Les ve škole, si potom zaznamenali své zážitky a záslužné 

čištění trasy, kterou prošli. Všichni naši mladší žáci včetně čtvrtého ročníku rádi pro krásnou 

voňavou přírodu přiložili ruku k dílu, paní učitelky je musely často brzdit v jejich snaze 

http://www.zsraskovice.cz/wp-content/uploads/2014/DenVody15-01.jpg
http://www.zsraskovice.cz/wp-content/uploads/2014/DenVody15-02.jpg
http://www.zsraskovice.cz/wp-content/uploads/2014/DenVody15-02.jpg
http://www.zsraskovice.cz/wp-content/uploads/2014/DenVody15-04.jpg
http://www.zsraskovice.cz/wp-content/uploads/2014/DenVody15-04.jpg
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odvláčet všechen nepořádek ke kontejnerům, a samozřejmě si vzít na starost uklizení těžších a 

nebezpečných věcí, které tam nezodpovědní lidé z lenosti odhodili nebo záměrně vyvezli. 

Naši páťáci měli cíl od školy nejvzdálenější. Již o týden dříve – 18. března navštívili vodní 

dílo – přehradu Morávka dokončenou v roce 1969. Poučný výklad pana hrázného a jeho 

spolupracovníka našim spolužákům přiblížil nejen význam této přehrady pro zadržování 

povodní a využívání síly vody pro výrobu elektrické energie. Je to údolní nádrž, která má 

z přehrad v povodí Odry nejmenší objem, ale zato poskytuje vodu, ze které se vyrábí pitná 

voda patřící svou kvalitou mezi nejlepší v Česku. Pochutnávají si na ní obyvatelé našich 

okolních obcí a také východní části Ostravska (např. Třinec, Český Těšín, Havířov) i všichni 

příznivci piva Radegast. Z této přehrady je vedena voda na úpravnu vody ve Vyšních Lhotách. 

Její provoz, úpravu surové na pitnou vodu a systém Ostravského oblastního vodovodu měli 

možnost poznat žáci 7. A na exkurzi, která je také na naší škole pravidelně součástí výuky 

přírodopisu, zeměpisu a chemie. Vodohospodáři nám při prohlídce tohoto významného 

objektu v našem regionu předávají důležité informace k tématům mezinárodního projektu 

Eco- schools, při jehož uskutečňování spolupracujeme se Sdružením Tereza Praha. 

Co znamená voda pro život na Zemi, si uvědomuje každý. Ale ne každý si všímá, že i v našem 

okolí postupně mizí zdroje vody, což má za následek zmenšování rozmanitosti organismů na 

těchto místech. 

   Na zajímavé besedě o studánkách, kterou pro třídy 6. A, 6. B, 7. B a 

8. A připravil pan Bystřičan z Morávky, jsme mohli zaznamenat, že v Beskydech rychle ubývá 

studánek a jejich pramenité vody, přibližně za 25 let zde zmizelo 200 zdrojů vody. Když se 

lidé o studánku nebudou starat, za 5 až 10 let studánka bez péče zanikne. Na mapě, kterou 

zájemci naleznou na www.estudánky.eu, jsou zaznamenány objevené studánky, jejich 

fotografie a údaje o nich. Pan Bystřičan nás také seznámil s projektem Zachraňme studánky a 

poradil, jak se o ně máme starat. Mnohé jsou obětavými lidmi a pracovníky Lesů ČR 

opravovány a díky nim jsou turistům a místním lidem k užitku a osvěžení. Po zimě jsou 

v lesích studánky zasypány listím a zaneseny kamením. Proto se žáci 6. A vydali vyčistit okolí 

pramene na Kršlích a žáci 7.B studánku v údolí Vysuté na Morávce. 

  Po celé trase vycházky všichni sbírali 

odpadky a hledali černé skládky. Našli dvě místa poblíž řeky Morávky, která je potřeba 

vyčistit: nacházejí se mezi lávkou u pily a lávkou na Demlovicích. V případě většího průtoku 

vody, budou odpadky zaneseny dále do řečiště, kde je již nebude možné odklidit. Řeka je 

postupně rozemele a stanou se škodlivou součástí vodního prostředí řeky, ve kterém žije 

několik druhů ohrožených organismů. 

http://www.zsraskovice.cz/wp-content/uploads/2014/DenVody15-05.jpg
http://www.estudánky.eu/
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Žáci 8. A šli k řece Mohelnici také uklidit od odpadků okolí a vysekat ostružiní zarůstající 

sazenice lip na ploše, kterou osázeli naši žáci v dlouhodobém projektu Školní lesík. Udělali 

kus práce, jež ocení jen ten, kdo se již pokoušel vyžínat takzvanou buřinu kolem mladých 

stromečků. Žákům patří velký dík za pokračování v tomto projektu. Třídy 9. A a 9. B se na 

exkurzi připravené Obecním úřadem Raškovice seznámili s vodním hospodářstvím obce a 

dozvěděli se od pana starosty Jiřího Blahuty a pracovníka SmVaK pana Durčáka mnoho 

podrobných informací o čištění odpadních vod, které přispívá ke zlepšování našeho životního 

prostředí. 

 

 Během Dne vody jsme nejen informace o vodě získávali, ale také předávali. Žáci 6. B 

nápaditě připravili stanoviště u školy s vodními disciplínami pro žáky naší mateřské školy, 

například o významu vody a způsobech jejího šetření, poznávání vodních organismů a 

vodního prostředí, o znalostech ohrožení čistoty vod. Děti prokázaly znalosti o řekách ve 

svém okolí, věděly jak chránit vodní zdroje, všechny úkoly dobře zvládly. 

A co znamená Den vody, čistá voda a řeka pro nás? Ze zápisů, které žáci zanechali na 

nástěnkách u vchodu do školy je zřejmé, že voda je pro nás všechny důležitá a že si 

uvědomujeme její ohrožení na naší planetě 

 

Jak jsme slavili Světový den ekoškol 2014 

Světový den ekoškol jsme oslavili spolu s mnoha dalšími školami zapojenými do 

celosvětového programu ECO –SCHOOLS. Od 5. listopadu nás obyvatelé Raškovic mohli 

potkat poblíž řeky Morávky, v remízkách, v okolí cest a chodníčků, kde jsme přírodu uklízeli 

od odpadků. Ve škole jsme si při pečlivém vypínání světel, správném provádění větrání a 

šetřením vody a papíru připomněli jeden z cílů ekoškoly – mít ve škole provoz šetrný 

k životnímu prostředí a co nejméně spotřebovávat neobnovitelné zdroje energie. Snažíme se 

správně třídit odpady a snižovat jejich množství. Předcházet vzniku odpadů nám pomáhá také 

pořádání burzy ještě použitelných věcí, kterou mohli navštívit rodiče a žáci 6. a 7. listopadu. 

Burzu připravila děvčata ze třídy 7. B. Kromě prodeje nebo výměny věcí si rodiče také mohli 

vyslechnout informace, které jsou potřebné pro správný nákup elektrospotřebičů, např. jak se 

vyznat v údajích na energetických štítcích. 

http://www.zsraskovice.cz/wp-content/uploads/2014/DenVody15-08.jpg
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V pátek 7. 11. nás navštívili členové ekotýmu základní školy z Dobré s paní učitelkou 

Lyskovou. Náš ekotým s paní učitelkou Kuriplachovou je provedl areálem naší školy a 

představil jim svou práci v programu Ekoškola v oblasti odpady. Také jsme si vyměnili 

zkušenosti z činnosti ekotýmů. Protože se ekoškola v Dobré připravuje na zlepšování 

prostředí školní zahrady, ukázali jsme jim naši pocitovou stezku a lesní učebnu a zavedli je 

také k části školní zahrady, kterou jsme v předcházejícím období v rámci našeho projektu 

Zdravá půda – zdravá zahrada osázeli ovocnými a okrasnými dřevinami. Zde také pomocí 

kompostování v kompostu a kompostéru snižujeme množství organického odpadu 

vznikajícího v naší škole, ve školní kuchyni a při údržbě zeleně našeho areálu. Našim milým 

návštěvníkům jsme připravili ochutnávku pečených jablíček, které u školy pěstujeme díky 

užitečným radám a pomoci seniorů z místní zahrádkářské organizace. Na závěr mohli naši 

hosté shlédnout část programu na téma energie, který si žáci našeho devátého ročníku 

připravili pro žáky II. stupně v hodinách zeměpisu paní učitelky Juřicové. Setkání našich 

ekotýmů rychle uběhlo a při loučení jsme se domluvili na další společné akci, která proběhne 

na jaře ve škole v Dobré. 

          

Program světového dne ekoškol pak pokračoval prezentováním tématu energie. Deváťáci nás 

seznámili s výrobou elektrické energie z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů. Nachystali 

nám různé úkoly, které jsme plnili ve smíšených skupinách 6. – 8. ročníku. Nejvíce žáky 

zaujaly prezentace a aktivity o solárních a vodních elektrárnách a o získávání energie 

z biomasy. Dalšími tématy byly tepelné, jaderné a větrné elektrárny, ropa a zemní plyn. 
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12. Inspekční činnost  

 

 
a) Česká školní inspekce  - říjen 2014 – zabezpečení školy 

 

 

b) z další kontrolní činnosti: 

 

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

 

2. Kontrola HZS MSK – září 2014 – nebyly shledány nedostatky 

 

 3.   Kontrola KHS Frýdek-Místek – listopad 2014 - 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 31.12.2015 

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. 

 

 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  

- 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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MEZINÁRODNÍ PROGRAM EKOŠKOLA.   

 

 

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 



 45 

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. 

 

Pedagogové MŠ se účastnili zahraničních výjezdů do MŠ v Litvě, Velké Británii, Polsku a 

Itálii, de čerpali nové poznatky a zkušenosti s řízením a organizací předškolního vzdělávání 

v zahraničí v rámci projektu „Učitelé na zkušené“. 

 

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. 
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16. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 
 

V letošním školním roce bylo realizováno a započato 7 projektů spolufinancovaných z cizích 

zdrojů. 
 

 

16.1 Za čistou přírodou – Živá planeta. 
  

OZDRAVNÝ POBYT 3.-4.ROČNÍKŮ V JESENÍKÁCH Státního fondu životního 

prostředí ČR, Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou 

kvalitou ovzduší, proběhl ve dnech 18.-28.listopadu 2014 ozdravně environmentální pobyt 

žáků 3.-4.ročníků na hotelu Neptun v Jeseníkách, Malé Morávce s názvem Za čistou 

přírodou – Živá planeta. Pobyt 80 žáků byl podpořen částkou 164.000,-Kč. 

 

 
 

 

16.2 „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. 
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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. 

První 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. 

 

 

16.3 V rámci projektu DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBCÍCH/MĚSTECH DO 

2000 OBYVATEL, REG. Č.: CZ.1.07/3.1.00/50.0138 jsme nabídli veřejnosti bezplatné 

kurzy pořádané od podzimu 2014 do června 2015. Kurzů v několika obcích, např. Raškovice, 

Pražmo, Pstruží, Dobratice, Morávka a Janovice se účastnilo cca 120 osob v produktivním 

věku. Největší zájem byl o kurzy počítačové gramotnosti. 

Obsahy vzdělávacích modulů: 

1. FINANČNÍ GRAMOTNOST – 40 HODIN 

2. ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI A ROZVOJ OSTATNÍCH 

DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ – 40 HODIN  

3. SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST – 40 HODIN 

4. ZÁKLADY PODNIKÁNÍ – 56 HODIN 
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16.4 „Modernizace výuky na Základní škole Raškovice“ 

V polovině roku 2014 zahájila Základní škola a mateřská škola v Raškovicích pod 

registračním číslem CZ.1.10/2.1.00/30.01637 projekt: 

„Modernizace výuky na Základní škole Raškovice“ 

 

Cílem projektu, podporovaného z operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko, je 

zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů přírodopisu a jazykové učebny. Realizací 

projektu dojde k modernizaci technologického vybavení školy, a tím k zefektivnění 

organizace výuky, výraznému zkvalitnění edukačního procesu, zlepšení odborných znalostí a 

dovedností absolventů s cílem výrazně zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. 

V lednu došlo k potřebnému zajištění dodávky nábytku a IC techniky v celkové hodnotě 

522.711,60 Kč. Do konce školního roku plánujeme nákup výukových pomůcek pro 
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přírodovědné a jazykové předměty v hodnotě cca 345.000,- Kč. Tento projekt je 

spolufinancován darem Obce Pražmo v hodnotě 156.000,-Kč. 

 

16.5 Di-ro-ško 
 

 

Projekt spolufinancován MSK v rámci dotace 

v oblasti Prevence rizikového chování u dětí 

a mládeže je rozdělen do 3 hlavních bloků, které se 

obsahově specializují na konkrétní problémové 

oblasti. Každý blok má tři úrovně -  jednu pro žáky, 

druhou pro pedagogy a třetí pro rodiče.  

Vzdělávání dětí a žáků probíhá formou „preventivních hodin a dnů“, cíleně vsazených do 

rozvrhu. Formy a metody jsou přizpůsobeny věku dětí a tématu bloku (využíváme hlavně 

prožitkové učení, dramatické, sociální hry, práce s příběhem, biblioterapeutické léčivé 

pohádky, artefiletické relaxační cvičení, reflektivní rozhovor…) Vzdělávání pedagogů a 

rodičů probíhá formou sborovny, odborných seminářů, netradičních třídních schůzek. 

Podle časového harmonogramu projektu jsme v září 2014 zakomponovali projekt do 

minimální prevence školy. Po domluvě s kolegy na nižším stupni ZŠ a kolegyněmi z MŠ jsme 

rozdělili úkoly, určili kompetence, začlenili jednotlivé aktivity projektových bloků do 

časového plánu školy, připravili vstupní i výstupní evaluační dotazníky, domluvili se se všemi  

spolu pracujícími organizacemi.  

Během září se uskutečnil speciální adaptační program -  „Co dělat když se mi nedaří a mám 

vztek, Jak se prosadit a neubližovat“ pro problémové třídní kolektivy na  TZ- Višňovka ve  

Vyšních Lhotách ve spolupráci s neziskovou organizací  AVE - o.s. Karviná (lektorka -  Bc. J. 

Svobodová) 

V říjnu blok – „ Respektovat a být respektován“. V rámci tohoto bloku si děti MŠ při ranních 

a denních „rituálech“ trénují a fixují asertivní způsoby komunikace. Pomocí vhodných 

pohádek a příběhů se učí vhodným způsobem vyjádřit své nálady, potřeby, požádat o něco, 

poprosit a poděkovat. Toto „fixování vhodného chování“ bude probíhat i po skončení bloku, 

do doby plného zvládání asertivní komunikace.  

Žáci 1. – 3. tříd ZŠ se v pravidelných intervalech (minimálně 1x měsíčně) setkávají na hodině 

– Komunikace, (může být součásti jazyka českého, prvouky) kde si prakticky procvičují 

asertivní komunikační techniky, formou hravé dramatiky získávají zkušenosti a dovednosti  

společensky přijatelně komunikovat. 
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Ve spolupráci s neziskovou organizaci AVE,o.s.Karviná byly, v průběhu října až prosince, 

realizovány selektivní  preventivní bloky a dny - Škola do života pro žáky 4.B a 7.B třídy. 

V listopadu byl realizován workshop a seminář pro pedagogy ZŠ, MŠ (formou sborovny) na 

téma – „Komunikace pedagogů s dítětem, rodičem“. Semináře se účastnili i zástupci na 

projektu participujících MŠ – Pražmo, Nošovice, Morávka. Lektorka Mgr. Kachtíková Hana      

(Etická výchova o.p.s.) přiblížila učitelům základní poznatky o způsobech komunikace s 

různými typy rodičů, v komplikovaných a vypjatých situacích, nabídla  vhodné techniky 

umožňující zvládnout problematickou komunikaci ve škole. Kolegům byly nabídnuty další 

způsoby sebevzdělávání formou DVPP (dle nabídky akreditovaných institucí a časových 

možností školy se kolegové budou účastnit seminářů s touto tematikou v průběhu školního 

roku). 

V únoru proběhl 2 denní pobyt na hotelu KAM na Malenovicích pro zájemce z řad pedagogů, 

rodičů a dětí za přítomnosti odborníka psychologa Dr. Jedlovce, který pomohl nastínit řešení 

problémů, jež se při výchově vyskytují, ať už se jedná o inkluzivní potřeby dětí se zdravotním 

postižením, či jiné vývojové vady, popř. jiné jevy, které brání kvalitní rodinné výchově. 

 

 

 

 

16.6 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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16.7    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. 

 

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: 

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. 

 


