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1. Základní údaje o škole 

 
 

1.1 škola  

název školy Základní škola a mateřská škola Raškovice  

adresa školy Raškovice 18, 739 04 Pražmo 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 60045990 

IZO 600134105 

identifikátor školy 600134105 

vedení školy ředitelka: Mgr. Hana Kachtíková 

 

zástupce ředitelky: Mgr. Ivo Šafář 

 

kontakt Tel.: 558 425 551, 558 425 555 

e-mail: zsraskovice@centrum.cz 

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

DATOVÁ SCHRÁNKA: n66j7cn 

 

 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Obec Raškovice 

adresa zřizovatele Raškovice 207, 739 04 Pražmo 

kontakt Tel.:558 692 220 

fax: 558 692 491 

e-mail: obec@raskovice.cz 

 

 

1.3 součásti školy kapacita 

Mateřská škola 75 

Základní škola 468 

Školní družina 120 

Školní jídelna ZŠ + MŠ 420 

 

 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

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

na třídu 

Počet žáků na 

pedagoga 

Mateřská škola 3 75 25           12,5 

1. stupeň ZŠ 10 220 22 x 

2. stupeň ZŠ 8 159 19,88 x 

Školní družina 4 120 30 30 

Školní jídelna MŠ x 75 x x 

Školní jídelna ZŠ x            355 x x 

 

Komentář: 5 žáků je trvale v zahraničí 

 

 

 

http://zs.raskovice.cz/
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1.5 materiálně-technické podmínky školy 

 

Učebny, herny 16 kmenových učeben, 1 herna pro ŠD 

 

Odborné pracovny, knihovna, 

multimediální učebna 

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

informační centrum s IC tabulí s žákovskou knihovnou, 1 

odborná učebna HV, 1 odborná učebna přírodopisu s IC 

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

učebna, 1 přírodovědná učebna s vybavením Pasco a 

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

skleník vhodný i k výuce jiných předmětů 

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

odpočinkový areál pro ŠD, školní sad, zahrada, 

víceúčelová sportovní hala 

Sportovní zařízení tělocvična 9 x17 m, malá tělocvična vybavená jako 

posilovna a relaxační centrum,víceúčelová sportovní hala 

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

cvičná kuchyňka, pozemky, skleník pevný přibudován ke 

škole  

Žákovský nábytek výškově stavitelné lavice ve všech kmenových třídách i 

odborných učebnách 

Vybavení učebními pomůckami, 

hračkami, sportovním nářadím 

apod. 

běžné sportovní nářadí v tělocvičně, ŠD je vybavena 

hračkami, dvěma počítači, třídy jsou vybaveny potřebným 

nábytkem, zpětnými projektory, CD přehrávači, DVD 

přehrávači, dvěma klavíry, 20 učeben kmenových a 

odborných s interaktivními tabulemi, každá učebna je 

napojena na internet 

Vybavení žáků učebnicemi a 

učebními texty 

Škola je zásobena dostatečným množstvím platných 

učebnic, každoročně je obnovován fond učebnic, 

v letošním roce došlo opět k výraznému obnovení řady 

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

pracovní sešity, byly zakoupeny nové učebnice do výuky 

českého jazyka, řada CD-roomu a interaktivních map do 

výuky zeměpisu, měřící systém PASCO do výuky 

přírodovědných předmětů 

Vybavení kabinetů, laboratoří a 

učeben pomůckami 

Všechny kabinety pro pedagogy jsou vybaveny zcela 

novým funkčním nábytkem včetně pracovních stolů, 

skříní, knihoven, regálů na uložení knih. Výškově 

stavitelným nábytkem jsou vybaveny všechny třídy. 

Pomůcky jsou stále průběžně doplňovány, z důvodu 

navyšování počtu žáků i zaměstnanců byl dokoupen 

nábytek do kabinetů i tříd, bylo obnoveno vybavení 

školní jídelny k zvýšení kapacity počtu odstravovaných 

strávníků. 

Vybavení školy audiovizuální a 

výpočetní technikou 

PC – 30 ks nových žákovských v odborné učebně, 4 

žákovské PC s měřícím systémem pro výuku, nootebooky 

je vybaven každý kabinet pro přípravu pedagogů, 

radiomagnetofony – 21, videokamera – 2, interaktivní 

tabule – 20 ks, fotoaparát – 3 ks, tablety pro výuku, 

dataprojektor – 20 ks, k dispozici jsou laminátory, síťové 

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

 

 

V letošním roce došlo: 

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

a dokoupení nábytku pro žáky, celkově v částce 90.000,-Kč, 

- malá tělocvična byla přebudována na posilovnou a relaxační centrum 57.000,-Kč,  

- vznikl čtenářský a relaxační prostor Knihoráj pro malé čtenáře vybaven nábytkem, 

knihami, poduškami, kobercem v hodnotě  70.000,-Kč,  

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

v částce 280.000,-Kč, 

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

35.000,-Kč, 

- došlo k rekonstrukci podlahy na staré budově u dílny a jídelny  

- byla zakoupena PC technika (nootebooky) v hodnotě cca 250.000,-Kč, 

- byly vymalovány potřebné prostory školy  

 

MŠ 

- proběhla částečná obnova herních prvků na zahradě školy a před budovou v hodnotě 

150.000,-Kč, 

- bylo zrekonstruováno elektroinstalace v celé budově včetně PC sítě 1.200.000,-Kč, 

- byla rekonstruována a vybavena třída původní knihovny pro potřeby školky 250.000,- 

- rekonstrukce sprchy a sociálky v horní ve třídě 60.000,- 

 

 

 

Komentář:  
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1.6 Údaje o školské radě 

 

Datum zřízení 1. 1. 2006 

volby na nové období proběhly 8.9.2015 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt Předsedkyně paní  Mgr.Sylva Mertová, 

sylvamertova@seznam.cz 

 

 

 

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole 

 

Registrace Sdružení rodičů 

Zaměření Organizování akcí pro děti 

Kontakt Paní Jaroslava Danková, Raškovice 
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2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 
  

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání   

 

a) nová soustava 

Kód Obor vzdělání  Poznámky 

 

Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola  RVP 0 

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

 

 

2.2 Vzdělávací programy 

 

Vzdělávací program 

 

Zařazené třídy 

  

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  

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

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

 
 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 62 

Počet učitelů ZŠ 25 

Počet vychovatelů ŠD 4 

Počet učitelek MŠ 6 

Počet asistentů pedagoga v ZŠ 6 

Počet školních asistentů v ZŠ 1 

Počet školních asistentů v MŠ 1 

Počet školních psychologů 1 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 

Počet správních zaměstnanců MŠ 2 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 9 

 

Komentář:  
 

 

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 

Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně                90 

Učitelky MŠ 75 Učitelky MŠ 75 

Vychovatelky ŠD 75 Vychovatelky ŠD                75  

 

Komentář: 

 

 

 

3.3  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  

 

  Personální zabezpečení chodu školy je na úseku pedagogickém 100 % odpovídající 

požadavkům na vzdělání pedagogů. Pracuje zde celkem 25 pedagogů, 11 učitelů na I. stupni a 

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

pracují dvě vychovatelky na plný úvazek a dvě na zkrácený. Na škole působilo 6 asistentů 

pedagoga. 

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

pedagogové dosáhli magisterského studia pedagogického či filozofického směru. 

Pedagogové MŠ jsou ve složení šesti učitelek. 

Ve většině pracoval sbor v letošním školním roce ve stejném složení jako loni a stejně 

kvalitně. Všichni se plně zapojili do činnosti školy, zdárně se podařilo pokračování 

v rozjetých projektech, zapojení do projektů ESF a pedagogové jsou si navzájem nápomocni 

ve všech aktivitách školy. 

 

 Nepedagogičtí pracovníci pracují na škole v počtu 20, rovněž splňují kvalifikační 

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

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

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

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

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

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

účetní a spisovou službu a pokladnu sekretářka školy. 

 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

 

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

do důch. věku 

v důchod. 

věku 

Celkem 

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

3 7 1 15 1 7 0       6 0 1 5 36 

 

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

vzdělávání 
 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro 

školní rok 18/19 

2 36 5 7 

 

Komentář:  

 

 

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

 
Letos vychází 34 žáků, přihlášky ke studiu podalo 34 žáků. Úspěšně bylo přijato 34 žáků, viz přehled 

st. oborů. 
 

 Počet žáků dívek chlapců 
z 9.ročníků 33 17 16 
neprospěli v 9.ročníku 0 0 0 
přecházejících z 8ročníku 0 0 0 
přecházejících z 7.ročníku 
přecházejících z 5.ročníku 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

CELKEM 34 18 16 

 

Typ studia Počet 

žáků 
4 leté maturitní studium 25 

4 leté učební obory s maturitou 0 

3 leté učební obory 8 

6 leté gymnázium 1 

8 leté gymnázium 0 

Celkem 40 

 

  Název školy Zaměření-studijní obor 

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

Umělecké kovářství 

1 Gymnázium a SOŠ Cihelní, Frýdek-Místek všeobecné gymnázium 

1 Gymnázium a SOŠ Cihelní, Frýdek-Místek gymnázium technické 

1 
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, 
Přerov 

předškolní a mimoškolní pedagogika 

1 
Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace 

všeobecné gymnázium 

1 
IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola 
s.r.o., Ostrava – Moravská Ostrava 

zdravotnické lyceum 

1 Jazykové gymnázium Pavla Tigrida Ostrava-Poruba 
Všeobecné gymnázium se zaměřením na cizí 
jazyky 

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace  obchodní akademie 

1 
PrimMat - Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o. , 
Frýdek Místek 

Podnikání a Informační technologie 
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1 
PrimMat - Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o. , 
Frýdek Místek 

Ekonomika a podnikání v cestovním ruchu 

1 Střední odborná škola, Frýdek-Místek 
Provoz a ekonomika dopravy, logistika a 
celnictví 

1 Střední odborná škola, Frýdek-Místek Zemědělec-farmář-lesní mechanizace 

1 Střední odborná škola, Frýdek-Místek Instalatér 

1 Střední odborná škola, Frýdek-Místek Obráběč kovů, zaměřením na CNC stroje 

2 Střední odborná škola, Frýdek-Místek Automechanik 

1 Střední odborná škola, Frýdek-Místek Opravář  zemědělských strojů 

1 Střední průmyslová škola stavební, Ostrava Technické lyceum 

3 

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

 strojírenství 

4 
Střední průmyslová škola,Obchodní akademie a Jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky,Frýdek-
Místek,příspěvková organizace 

Ekonomické lyceum 

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

Obchodní akademie 

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

Technické zařízení budov 

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

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

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

2 Střední škola řemesel, Frýdek Místek, příspěvková organizace nábytkářská a dřevařská výroba 

2 Tauferova střední odborná škola veterinární, Kroměříž veterinářství 

34 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 26 26 0 0 

I.B 24 24 0 0 

II.A 20 20 0 0 

II.B 23 23 0 0 

III.A       17 17 0 0 

III.B 18 18 0 0 

IV.A 22 22 0 1 

IV.B 22 22 0 0 

V.A 24 24 0 0 

V.B 24 24 0 1 

Celkem      220      220 0 2 

 

 

2. stupeň 
 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

(uvolněn) 

VI.A 21 21 0 0 

VI.B 22 22 0 0 

VII.A 18      18  0 0 

VII.B 24 24 0 1 

VIII.A 20 20 0 3 

VIII.B 20 19 1 2 

IX.A 18 17 1 0 

IX.B 17 17 0 0 

Celkem 159    157          2 6 

 

 
 

Celkový přehled 

 

 Počet žáků Prospělo s 

vyznamenán

ím 

Neprospělo Nehodnoceno 

(uvolněn) 

1. stupeň      220 193 0 0 

2. stupeň      159  63 2 6 

Celkem      379 256 2 6 
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5.2 výchovná opatření  

 

 

 Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ 

1. stupeň 220 151 7 

2. stupeň 159   82 14 

Celkem 379            233 20 

 

 

 Počet 

žáků 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

II. st. 

z chování 

III. st. z 

chování 

1. stupeň 220 16 6 1 0 0 

2. stupeň 159 5      7 2 2 0 

Celkem 379            21 13 3 2 0 

 

 

5.4 Údaje o zameškaných hodinách 

 

 

Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

Celkem       36469 96,22 13 0,034 

 

 

5.5 Údaje o integrovaných žácích: 

 
Na škole je evidováno 66  žáků s SVP -  z toho: 

 13 s VPCH 

 33 s VPU 

 3 s DYSFÁZIÍ 

 1 LMP, 4 SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ, 4 S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM 

JAZYKEM, 1 S PORUCHOU AUTIST. SPEKTRA  

 6 S DLOUHODOBÝM SVP VYPLÝV. ZE ZDRAV. STAVU ČI JINÝCH 

OKOLNOSTÍ,  

 2 SE SOUBĚŽNÝM POSTIŽENÍM VÍCE VADAMI,  

 1 S MÍRNÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM,  

 2 S IDENTIFIKOVANÝM NADÁNÍM 

 

 

Komentář :  
 

 

5.6  Výsledky soutěží a olympiád: 

 

Byly v tomto školním roce opět na vynikající úrovni. 

Žáci se úspěšně účastnili řady soutěží sportovních, zejména volejbalu, kopané, řady 

přátelských utkání, olympiád v řadě oblastí, soutěží výtvarných, hudebních. Z některých 

jmenujme alespoň: Olympiádu v českém jazyce, dějepise, fyzice, matematice, chemii, biologii 

organizovanou MŠMT, z výtvarných soutěží např. Požární ochrana očima dětí a další. 
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Mezinárodní soutěže: 
 

Mezinárodní festival vánoční a adventní hudby Bratislava                                                          

sbor 

                       3 koncerty                                    Bronzové pásmo 

 

                      

 

 

Celostátní soutěže: 
 

Vánoční festival sborů ve Frýdku- Místku                        sbor 

                                                                               Stříbrné pásmo 

 

 

 

Krajské soutěže: 

 
1.  ASTRONOMICKÁ OLYMPIÁDA: 

 

Výpis výsledků krajského kola 15. ročníku 2017/18 ZŠ a MŠ Raškovice 

Kategorie GH 

Pořadí v kraji Jméno a příjmení Třída       Bodů %  

9.             Štěpán Čompa  6.B              70.5 73 % 100 % 95,8 % 91,4 % 

25.           Žofie Pánková        6.B              45 47 % 94,4 % 87,3 % 75,5 % 

 

 

 

2. PANGEA – krajské kolo 

 

Staroba Martin 5. A – 3. místo v MS kraji  

Muroň Eda 6. B – 13. místo v MS kraji 

Muroňová Anita  8.A – 30. místo v MS kraji     

 

 

3. literární soutěž „O nejkrásnější básničku“ Moravskoslezský kraj – účast celého 

druhého stupně, 1. místo, z celého MSK, získala Anna Gucká z 9. B, 

 

4. soutěž Tvoříme vlastní vydavatelství (6. A) – Dominik Dorociak a Tomáš Garba byli 

zapojeni do mezinárodní literární soutěže s autorskou pohádkou Tři cizinci 25. 4. 

2018. 

 

5. Loutnička Frýdek-Místek   1. stupeň                          

                                                                                  Šimon Ochman 3. Místo 
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6. Rozvíjeje se poupátko – regionální soutěž ve zpěvu lidových a populárních písní   

Třinec  

                                                             Popelková  2. místo s postupem 

                                                             Drastichová Cena poroty s postupem                                                                                                                              

 

 

 

7. Florbal ČEPs Raškovice – 4. – 5. ročník  -  Finále v Ostravě – 2. místo ve skupině 

 

 

 

Okresní kola a soutěže: 
 

1. Okresní kolo MO : 

  

Z 5 Ramík Vojta -  6. místo, Hrubiš  Vít – 6. místo,  

Kohut Matěj – 8. místo, Daniel Marosz – 8. místo 

 

Z 6 Muroň Eduard – 7. místo,  

Pánková Žofie – 11. místo 

 

Z 8 Muroňová Anita – 7. místo 

 

 

 

2. Okresní kolo Pythagoriády - úspěšní řešitelé 

 

5. třída  Kohut 4. místo 

6. třída: Uhrová Soňa 4. místo,  

8. třída: Muroňová Anita 1. místo 

 

 

3. Florbal Palkovice -  4.  -  5. ročník – 2. místo 

 

4. Florbal ČEPs Raškovice – 4. – 5. ročník  - 1. místo, Finále v Ostravě – 2. místo ve 

skupině 

 

5. McDonald´s cup – 1.-3. ročník – 2. místo, 4. – 5. ročník – 2. místo 

 

6. Halový fotbal - chlapci 6. – 7. ročník – 4. místo 

 

7. Florbal  

 8. – 9. ročník – holky –  6. místo okresní kolo 

 8. – 9. ročník kluci – 6. místo 

 

8. Přehazovaná 6. ročník – 4. místo 

 

9. Volejbal dívky 8. -9. ročník – 1. místo okresní kolo ve FM, 2. místo okresní kolo 

v Třinci 
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6. Úspěchy školy: 
 

 

6.1   Etická škola 

Stále držíme titul Etická škola - ocenění stříbrného 

stupně. 

Ocenění jsme převzali 24.září 2015 z rukou náměstka 

ČŠI pan Andryse, náměstka ministryně školství, za 

přítomnosti významných osobností, např. pana 

profesora Jana Sokola, paní Elišky Coulidge Haškové 

Co to vlastně znamená? Znamená to, že můžeme používat 

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

výchovně-vzdělávacího procesu. 

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

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

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

 

 

Kritéria pro získání ocenění: 

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

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

kde je definováno 10 témat a 5 aplikačních témat.  

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

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

 

6.2  Ekoškola 

 

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

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

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

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

titul Ecoschool. 

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

výpravy si užíval her v krásném parku paláce. 

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

mostě jsme si zakoupili suvenýry. 

 

 

 
POTŘETÍ V SENÁTĚ ČR 

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

Halamová – metodik prevence 
 
 

7.1        Primární prevence rizikového chování žáků se zaměřuje prioritně na předcházení 

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

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

forem komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismu, intolerance, 

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

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

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

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

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

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

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

  

Kybersmetí ubíjí naše děti! 
 

V rámci prvního bloku pod názvem - Můj hrdina je padouch, proběhly v září adaptační 

kurzy pro 6. ročníky ve Vyšních Lhotách od 18.9-21.9.2017.  Program pobytu, zaměřen 

hlavně na posílení pozitivních vzorů, kladných vlastností spolužáků, ke kultivaci 

spolupracujícího, empatického, asertivního třídního klimatu , vedla Bc. Jana Svobodová, naše 

dlouholetá externí poradkyně a lektorka preventivních aktivit. Součástí kurzu bylo i souběžné 

vzdělávání učitelů 6.ročníků v práci s třídním klimatem, dynamikou třídy, ve formě sdílení a 

rozboru prožitých aktivit s odborným poradcem. 

 

V říjnu proběhlo šetření klimatu tříd formou standartních sociometrických dotazníku. Výstupy 

těchto dotazníků jsou pro třídní učitelé velmi cenné, neboť dovolují nahlédnout pod pokličku 

třídního klimatu. Učitel tak lépe pochopí vztahy mezi žáky, může pomoct odmítaným a 

ostrakizovaným žákům, podchytí a usměrní případné agresivní či jiné rizikové chování 

některých dětí. Pro třídy s narušeným klimatem (7.ročníky) jsme připravili dopolední 

prožitkové lekce, úzce zaměřené na akutní problémy, které se ve třídě vyskytly. Tyto lekce 

vedla p.ředitelka Mgr. Kachtíková a metodička prevence PaedDr. Halamová.  

 

Pro 5. a 6.ročníky byl naplánován a realizován první vstup (2VH) ze tří vstupů preventivního 

programu – „Rosteme spolu - Škola do života“, zaměřeného na pochopení příčin a následků, 

fungování agresivního chování mezi spolužáky, šikanu. Součástí programu je následná 

konzultace lektora s třídním učitelem o možnostech řešení vztahových problému v třídním 

kolektivu.  Program proběhl 6. a 13.12.2017. 

Během prvního bloku projektu byli vzdělávání i pedagogové v oblasti práce s třídním 

kolektivem, s rizikovými i  inkluzivními žáky. Školení realizovaly p.L.Večerková37 ,odborná 

lektorka společnosti Infra s.r.o. a Bc. Svobodová Jana – externí lektorka školy v oblasti 

prevence.  

Pro rodiče žáků s problémy, rizikových žáků, pro rodiny s problémy ve výchově, pro rodiny 

s osobními problémy jsou připraveny odpolední konzultace se školním  psychologem, 

pracovníky OSPOD, konzultační schůzky se školským  poradenským pracovištěm.  

 

Druhý blok projektu Kybersmetí ubíjí naše děti!, nazvaný Kyberdrbárna, aneb když nejsi 

online, nejsi! 
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Cílem tohoto bloků bylo, aby se všichni členové školní komunity dokázali podívat na virtuální 

svět očima toho druhého - dítěte nebo opačně dospělého. Pracovně jsme si tento blok nazvali 

generační vhled. Oči dospělých vidí kombinaci dětské naivity, zvídavosti, osobnostního 

založení, vlivu vrstevníků, médií, sociální a rodinné samoty, která jsou základem 

zneužitelnosti dětí různými virtuálními agresory. I samotné děti bývají kyberagresoři, útočí na 

své spolužáky, kamarády, záměrně a cíleně ponižují, děsí, vydírají, pomlouvají….. Mají děti 

vůbec představu o tom , co smí a nesmí na internetu, poučili je rodiče o tom, jak se tam 

chovat? Na druhé straně oči dítěte vidí super hry, „pokecy“ kdykoliv a kdekoliv, parádní 

fotografie, videa, legraci, vtípky, poučení, šokující informace, zakázané věci a mnoho 

dalšího…Na internetu hledají informace, kamarády, poslouchají hudbu, dívají se na videa, 

streamy, zabíjejí nudu… Dva úplně jiné světy, jeden dětský a druhý dospělý. Děti kladou 

otázku:“Čeho se tak vy dospělí tak bojíte?“ A my dospělí se zase ptáme dětí:“Víš co je na 

internetu nebezpečné, co nesmíš nikdy udělat, na co si máš dávat pozor???“ 

Pro žáky 1. st. ( 4. - 5. roč. ) –22.2.a 23.2.2018 proběhly preventivní  bloky, pod vedením 

lektora Mgr. L. Látala z Nebuď oběť, se zaměřením na získání dovedností odhalit manipulaci, 

agresivní jednání, umět rozpoznat a účinně se bránit kyberšikaně či jiným manipulativním 

technikám virtuálních agresorů. 

Žáci 2.ročníků se účastnili preventivního bloku  (3x2VH) EDI-Emoce do inteligence, pod 

vedením  Jany Svobodové Bc.,naší dlouholeté lektorky na poli prevence.  

Pro žáky 2.st. (6. - 9. roč. ) - preventivní  hodiny se zaměřením na nebezpečí ve virtuálním 

světě, nebezpečí kybergroomingu (manipulace a zneužití dětí na sociálních sítích), 

nebezpečí sextingu (dobrovolného sdílení osobních, intimních informací, fotografií, videí), 

nebezpečí „kyberdrbů“ hraničících s kyberšikanou (s nevhodnými, vulgárními, ubližujícími 

příspěvky, praktikami kyberagresorů… 

Žáci 8.B třídy připravili pro učitelé  seminář pod názvem –„Zveme vás do našeho 

virtuálního světa“, obsahem kterého byly informace o tom, čím se na internetu baví dnešní 

puberťáci, co je ve virtuálním světě láká, proč tam tráví tolik času, co konkrétně dělají, kdo je 

oslovuje, s kým komunikují oni, umí se chránit a bránit?… 

Rodičům byl nabídnut seminář na téma- Temná zákoutí internetu, Nebezpečí kyberprostoru 

(kyberzvrhlící, kyberagresoři a další padouši). 

V březnu byl v  8.ročnících  realizován preventivní blok –Nebezpečí Kyberšikany, vedený 

ředitelem PPPP v OV Tomášem Veličkou.  Program měl za cíl rozšířit žákům dovednosti 

bezpečné práce na internetu, poukázat na rizika sociálních sítí, Facebooku, Instagramu, 

Youtube, poukázat  na  nebezpečí sextingu. 

 

V rámci  třetího bloku- Škola osobního života-zdravá integrace sexuality aneb proč se 

Marge Simpsonová svléká pro Playboy?, proběhly v dubnu a květnu v 7. až 9. ročnících 

preventivní lekce s Mudr. Marií Fridrichovou, z centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. 

Cílem těchto několikahodinových lekcí bylo inspirovat dospívající mladé lidi k pozitivnímu 

pohledu na sebe sama, na lidskou důstojnost, lásku, manželství a ukázat pozitivní význam 

lidské sexuality ve vztahu lásky. Poukázat také na rizikové sexuální chování, jeho důsledky, 

na dopady předčasného sexuálního života, na vliv médií, vrstevníků, party  na sex. život 

dospívajících,  na zhoubný vliv pornografie.  
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V 9.ročnících pod vedením ředitele PPPP-Ov , p. T. Veličky proběhly výukové lekce 

zaměřené na sexting a zneužívání  návykových látek. 

Jednotlivé preventivní lekce, bloky, semináře byly plánovaně včleněny do výuky vzhledem 

k výstupům  ŠVP, k potřebě upozornit žáky, kolegy i rodiče na témata, se kterými žáci často 

ve škole i životě „bojují“. 

 

Efektivita projektu byla hodnocena průběžně vždy po ukončení bloku- 1x za 2měsíce a pak po 

ukončení celého projektu. 

 

Hodnotícími  činiteli byly: 

 dotazníky pro žáky Klíma třídy (počáteční –říjen, průběžné-březen a výstupné-

květen) zaměřené na klima třídy (procentuální hodnocení jednotlivých složek klimatu 

tříd, realizované pomocí online dotazníku Klima tříd(www.proskoly.cz a jiných 

dotazníků či pozorovacích metod třídních pedagogů) 

 

 dotazníky pro žáky  Já a moje třída –mapující vztahy mezi žáky, žáky a pedagogy, 

pedagogem a jeho třídou, 

 

 

 závěrečné evaluační minidotazníky, sloužící k orientačnímu zhodnocení 

projektových aktivit, k posouzení smysluplnosti, atraktivnosti, kvality, k posouzení 

dosažených znalosti a dovednosti získaných během jednotlivých bloků projektu 

 

 výstupné minidotazníky pro žáky účastnících se adaptačního kurzu- zaměřené na 

hodnocení kvality programu, (co mi dal? co jsem se o sobě a jiných dověděl, jak mohu 

přispět k dobrým vztahům…), minidotazníky byly opakovány po 2 měsících s cílem 

zjistit změny v třídním klimatu.  

 

 

 dotazníky pro učitelé školy zaměřené na klima školy  - dotazník mapoval pohled 

pedagogů na vlastní školu, její klima, úspěšnost posuzována standartním dotazníkem 

(www.proskoly.cz –klima školy), naše úspěšnost je nadprůměrná, ve šech 

posuzovaných kritériích. 

 

 praktické dovednosti pedagogů primárně působit na žáky (dovednosti pedagogů 

primárně působit ve svých třídách, zvládat vedení třídnických hodin, včas podchytit a 

řešit projevy rizikového chování žáků, mít rozšířené povědomí o jednotlivých 

projevech rizikového chování žáků ) 

 

 

 praktické dovednosti žáků primárně působit na mladší žáky -  dovednost starších 

žáků připravit kvalitní preventivní program pro mladší spolužáky i pro dospělé 

 

 procentuální zvýšení zájmu rodičů a pedagogů školy o preventivní aktivity školy ( 

přímá pomoc rodičů, pedagogů a dalších členů školní komunity při přípravě a realizaci 

preventivních aktivit)  

 

 

 

 

 

http://www.proskoly.cz/
http://www.proskoly.cz/
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7.2   činnost kroužků na škole v rámci volno časových aktivit 

 

 

kroužek 

 

vedoucí 

 

čas 
   

Keramika      1. a 2. st. Pánková L. pondělí (1x za 14 dní) 

15.30-17.00hod. 

Quilling    3. až 6.  roč. Vepřeková D. Pondělí 15.15-16.45hod. 

 

Florbal  1         1. - 5. 

roč. 

Veselka středa 13.00 –14.40hod. 

 

Florbal 2           6. -9. 

roč. 

Veselka čtvrtek 14.00-15.30hod. 

 

Volejbal.přípravka  

1. - 3. roč. 

Muroňová M. pondělí 15.00-16.30hod.     

hala 

Výtvarný kroužek  

pro 1. a 2. st. 

Nguyenová úterý 13.00- 15.00hod.-1.st. 

čtvrtek 14.00-16.00hod.-2.st. 

Přírodovědný kroužek  

1. a 2. St. 

Kuriplachová středa 14.00- 14.45hod. 

Hodina pohybu navíc-

družina, 1. až 3.roč. 

Theuer úterý 13.35 – 15.05hod. 

Taneční kroužek  

1.-až 3.roč. 

Felcmanová středa 13.30-14.15hod. 

Taneční kroužek 

 4.až 6.roč. 

Muroňová T. úterý 13.45-14.30hod. 

CARO sbor  Kajzarová, Farná středa 14.15-15.30hod. 

 

Klíček –přípravný sbor Kajzarová pondělí 13.50-14.35hod. 

 

Sólový popový zpěv Kajzarová, Farná dle domluvy pondělí nebo 

čtvrtek 

Školní divadlo  Halamová čtvrtek 14.00-15.00hod. 

 

Soukromá hudební 

výuka 

Dýrrová úterý  14.00hod. do večera 

Myslivecký  kroužek 

 

Heřman čtvrtek 13.00 -14.00hod. 

od 21.9.2018 co 14 dní 

Šachy   1. a 2. st. 

 

Surma úterý  13.00hod. 

od 3.10.2018 co 14 dní 
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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 2017/2018 probíhalo dlouhodobé a systematické sledování 

dětí s učebními a výchovnými problémy. 

 

Celkový počet žáků na škole byl 383 (4 studují v zahraničí), k tomu 75 dětí v MŠ. 

 

Konzultace: 

 

v době konzultačních hodin využilo 54 rodičů,  

 12 rodičů- výběr povolání 

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

slabých rodinách. 

 

 

Konzultace pro pedagogy:  

 

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

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

učení. 

 

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

s pedagogy ohledně postupu, pak byli zváni rodiče.  

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

chodu školy.  

 

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

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

samostatně vyjadřují k různým problémům a situacím ve své třídě. (4.- 9. ročník) 

 

 Školní docházka  

 

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

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

učitelem a následně dle legislativy s OSPOD  

 

Výchovné problémy: 

 

Škola konkrétně projednávala 20 výchovných případů, např. agresivitu, vzájemné šarvátky a 

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

péče, zhoršení prospěchu, podezření na šikanu, zhoršení sociálního postavení rodiny a tím 

spojené problémy, problém s uznáváním autority. 

 

Práce se žáky s poruchami učení 

 

Zpracování a kontrola IVP včetně samotného hodnocení probíhala dle plánu.  

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

Hodnocení IVP provedl v pololetí a na konci roku každý TU ve své třídě ve spolupráci 

s rodičem.  
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Kontrolu platnosti posudků z PPP, a tudíž IVP prováděl výchovný poradce průběžně během 

školního roku.  

 

 

Žáci s SVP: 

 

Na škole je evidováno 66  žáků s SVP -  z toho: 

 13 s VPCH 

 33 s VPU 

 3 s DYSFÁZIÍ 

 1 LMP, 4 SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ, 4 S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM 

JAZYKEM, 1 S PORUCHOU AUTIST. SPEKTRA  

 6 S DLOUHODOBÝM SVP VYPLÝV. ZE ZDRAV. STAVU ČI JINÝCH 

OKOLNOSTÍ,  

 2 SE SOUBĚŽNÝM POSTIŽENÍM VÍCE VADAMI,  

 1 S MÍRNÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM,  

 2 S IDENTIFIKOVANÝM NADÁNÍM 

 

U 28 žáků probíhaly pravidelné kompenzace obtíží žáků v Předmětu speciální pedagogické 

péče, pod vedením spec.pedagogů:   Mgr. Kristýny Felcmanové, Mgr. Venduly Chodurové  a 

Mgr. Sylvy Mertové.   

Taktéž byla poskytnuta 12 žákům Pedagogická intervence, kde byla zajištěna výuka žáků 

v těch oborech, kde žáci selhávají ( Čj, M, Aj,..). 

 

 

U žáků  s VPCH byli přiřazeni AP - p. Luxová s úvazkem 0,75,  p. Mičulková s úvazkem 

0,50 ,  p. Vepřeková s úvazkem 0,50,  p. Merta s úvazkem 0,75,  p. Nguyenová s úvazkem 

0,50 a p. Novotná s úvazkem 0,50. 

 

Ve školském zařízení – do družiny – byli přiřazeni asistenti: ,  p. Mičulková s úvazkem 

0,25  a p. Merta s úvazkem 0,25. 
 

 

Aktuální projekty  2017/2018 

 V letech 2017-2019 realizujeme projekt: PERSONÁLNÍ PODPORA, PROFESNÍ 

ROZVOJ PEDAGOGŮ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY V ZŠ A MŠ 

RAŠKOVICE. Projekt je zaměřen na: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné 

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

aktivit, spolupráci školy s rodiči a žáky. 

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

paní Danielu Kejdanovou s úvazkem 0,50, školního asistenta pro ZŠ, paní Růženu 

Blahutovou s úvazkem 0,50.  

 V letech 2017-2019 jsme zapojeni v projektu - ŠKOLA PRO VŠECHNY: 

INKLUZE JAKO CESTA K EFEKTIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VŠECH ŽÁKŮ. 

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

vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti 

inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje metodickou podporu 
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pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných 

kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření. 

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

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

psychologa ve školách. 

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

Sylva Mertová a školní psycholog - Mgr. René Gavlas. 

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

 PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE 

KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových 

didaktik, průřezových témat amezipředmětových vztahů. 

 Vzdělávací program VARIANTY SPOLEČNOSTI ČLOVĚK V TÍSNI zajišťuje 

coby partner projektu metodické vedení školních asistentů  na 15ti spolupracujících 

školách a vzdělávací akce pro rodiče a širší veřejnost na téma inkluzivní vzdělávání. 

 

 

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou a SPC 

 

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

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

PPP  FM  – Kutajovou a PhDr. Křenkovou. 

 

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

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

 

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

 

 

Pro rodiče proběhly přednášky na téma: 

 

1. Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče   

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

3. Konzultační odpoledne pro budoucí prvňáčky v MŠ Raškovice, V. Lhoty, Pražmo 

4. Škola nanečisto   

5. Zápis do ZŠ – beseda s vyučujícími I.st. na třídních schůzkách v MŠ 

 

 

Práce s talentovanými a nadanými žáky 

 

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

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

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

pomáhají TU a vyučující daných předmětů.  

 

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

spolupráci s rodiči žáci učivo bez problémů zvládli.   
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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. 

 

Akce pro žáky: 

 

1. Beseda v knihovně - 8.A, 8.B, 6.A 

2. Beseda s PČR - BESIP – 4.A, B 

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

4. Beseda s Policií ČR - 8 A,B  

5. Beseda s právníkem - 9A,B 

6. Beseda se starostou pro 6. roč.   

7. Besedy CO - p. Václavík - 1. -3. roč. 

8. Besedy s Městskou policií FM – 1.-5.ročník 

9. BESIP - 4. roč. – jízdy na dopravním hřišti pod vedením Městské policie FM 

10.  Čs.setkání žáků 5.ročníků + ZŠ Svit a Raškovic v Raškovicích 

11.  Čs.setkání žáků 7.ročníků + ZŠ Svit a Raškovic v Raškovicích 

12.  Čs.setkání žáků 5.ročníků + ZŠ Svit a Raškovic ve Svitu 

13.  Den s LČR - Morávka - 2.A, 3.A  

14.  Dolní oblast Vítkovice - program pro 8. A   

15.  Dopoledne pokusů - 6. až 8. roč  

16.  Hasík - 2.A, 2.B, 6.B, 6.A 

17.  Škola osobního růstu - 9.A,B 

18.  Zdravé zoubky -  1.A,B 

19.  návštěva HZS NOŠOVICE - 2.A,2.B 

 

 

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. 

 

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

 

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

2. Trh studijních oborů – BURZA SŠ -ZŠ Raškovice 

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

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

České, Odry 

5. Seznámení se - Střední škola řemesel, Frýdek-Místek 

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

7. Seznámení se SZŠ Ostrava-p.Ševčíková 

8. Seznámení SŠ Ahol Ostrava 

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

10. Seznámení se SOŠ Lískovecká FM  

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

právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek 

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

13. Seznámení se SŠ gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek 
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Exkurze: 

 

 Exkurze -  SŠ Lískovecká  9AB, 8.AB 

 Exkurze Vítkovice 8.A,B 

 Exkurze Marlenka – 7.B 

 Exkurze – SŠ zahradnická  Ova - 8.B  

 

 

Adaptační pobyty: 

 

 Adaptační pobyt 6.roč, Višňovka 

 Adaptační pobyt - 8.B   

 Ekopobyt Sluňákov 5.roč 
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9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Ve školním roce bylo na vzdělávání zaměstnanců školy vynaloženo celkem 346.000,-Kč, a to 

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

UPOL jsou školení pro naše zaměstnance realizována zdarma. 

 
9.1 Vzdělávání přes Kvic Nový Jičín, NIDV Ostrava, PPP Frýdek-Místek 

 

Pedagogové se v rámci oborového vzdělávání zaměřili zejména na semináře věnované rozvoji 

finanční, čtenářské, přírodovědné, jazykové, polytechnické i matematické gramotnosti. 

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

Pedagogové se účastnili jazykových kurzů nabízených Kvicem v rámci projektu zaměřeného 

na jazykové vzdělávání. 

     

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

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

s poruchami učení atd. 

 

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

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

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

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

- matematická a předmatematické gramotnosti  

- čtenářská gramotnost 

- jazykové gramotnosti  

- osobnostní rozvoj a společné vzdělávání  

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

v rámci toho se mohli školení účastnit i naši pedagogové, a to na téma společné vzdělávání. 

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

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

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

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

podporu pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných 

kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření. 

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

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

 

V rámci projektu PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE 

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

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

 

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových 

didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. 

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

Enviromentální výchova 

Osobnostní výchova 

Komunikace 

Dramatická výchova 

 

a aktualizují ŠVP. 

 

 

 

9.2  Školení pro zaměstnance v rámci školy 

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

kuchyni. 

Zaměstnanci školní kuchyně procházejí školením s nutriční terapeutkou k dietnímu 

stravování. 

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

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

asistentky a vedení dokumentace. 
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10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 
10.1   Kulturní akce pro veřejnost  

 

Vystoupení žáků pro Klub seniorů Raškovic a Sdružení invalidů se stal již tradicí, jedná se o 

vystoupení k Vánocům, Dni žen, na něm se prezentuje školní sbor i jednotliví nadaní žáci. 

 

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

Táni Farné: 

 

 

5.10.     ČT Talent Frýdku-Místku semifinále a finále    6 soutěžících      

                  Kino P. Bezruče                      

3 soutěžící ve večerním finále 

                                                    Popelková 4. místo, Maťaťová 5. 

 

24.9.     So   Den regionů  Paskov                                                            sbor 

 

13.10.    Pá    Pražmo hotel Trávný – vystoupení pro Saft Ferak            sbor 

 

20.10.    Pá   Vystoupení pro družební školu ze Svitu                    15 dětí 

 

 

4.11.      Pá   Ars Poetica koncert, zámek - Ostrava Poruba   

                                                                         Popelková, Maťaťová   duet 

 

16.11.    Čt   Vystoupení pro seniory z  Raškovic  - Trávný                  sólisté 

 

30.11.  St   Vystoupení pro obec Raškovice  - Trávný                          sólisté 

 

1.12.   Pá   Vánoční strom  škola                                                Klíček, sólisté 

 

5.12.   Út   Vánoční festival sborů ve Frýdku- Místku                        sbor 

                                                                                              Stříbrné pásmo 

 

8.-10.2017  Pá-Ne        Mezinárodní festival vánoční a adventní hudby  

                                      Bratislava                                                          sbor 

                                      3 koncerty                                    Bronzové pásmo 

 

 

15.12.  Pá   Vánoční koncert Pražmo - kostel                             sbor, sólisté 

 

5.2. 2018    Po  Vystoupení pro EDISON   škola                                  sbor 

 

 

21.3.   St   Loutnička Frýdek-Místek   1. stupeň                               4 žáci 

                                                                                  Šimon Ochman 3. místo 

                                                                                                       

27.3.    Út   Velikonoční koncerty v Kostele sv. Vavřince v Paskově 

                    Projekt Slezské brány      2 koncerty        sbor CARO, sólisté 

 

26.4.    Čt   OÚ Pražmo – křest knihy o Pražmě                komorní sbor 
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4.5.      Pá    Sedlišťský slavík                      3x druhé místo  Jan Popelka,                                                             

                                                                       Martina Vlčková , Jan Luzar                                     

    

9.5.     St    Den matek          Raškovice AS               sbor Klíček, divadlo 

 

10.5.   Čt   Rozvíjeje se poupátko – regionální soutěž ve zpěvu lidových  

                  Populárních písní   Třinec  

                                                             Popelková  2. místo s postupem 

                                                             Drastichová Cena poroty s postupem                                                                                                                              

 

11.5.   Pá  Koncert duchovní hudby - Kostel J. Nepomuckého     Pražmo 

                                                                                     Komorní sbor CARO 

 

20.5.  So  Finálový koncert vítězů  mezinár. projektu 

                  Rozvíjej se  popátko                                                 2 finalistky 

      

29. 5.  – 30.5.     95 výročí školy   hotel Ondráš    akce školy, 3 vystoupení                        

                                                                                                    Klíček, Caro 

 

6. 6. St  Talent Frýdku-Místku 2018 – casting                              4  sólisté 

                           Popelková, Maťaťová, Luzar – s postupem do semifinále                                                               

                                                                              

18. 6.  Po  Talent   La Sophia – casting do mezinárodního projektu pro  

           hudebně a sportovně nadané děti /6 castingů/ 

           Nadace Yvetty Blanarovičové     

           Kristýna Maťaťová přijata na Akademii od 16.7.- 24.7 v Benešově  

                                      

23.6.   So   Den Raškovic                                                            sólisté, sbor 
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10.2 Sběrové akce pro veřejnost 

V letošním školním roce 2017/2018 jsme uspořádali dvě tradiční sběrové akce, podzimní 6. a 

7. října 2017 a jarní 6. a 7. dubna 2018, které se konaly v pátek odpoledne a v sobotu 

dopoledne tak, abychom umožnili co největšímu počtu účastníků přivézt nasbíraný 

recyklovatelný odpad. Na Sběrném dvoře obcí Raškovic a Pražma nám při sběrových akcích i 

individuálně během roku do 13. 4. 2018 odevzdalo papír, malé i velké elektrospotřebiče, 

hliníková víčka a plechovky a baterie celkem 161 účastníků – žáků, rodičů i obyvatel obcí. 

 Celkem jsme zvážili a převzali 17 835,7 kg papíru, což představuje 201 zachráněných 

vzrostlých stromů, které se nemusejí pokácet kvůli výrobě papíru. 

Dále bylo odevzdáno 9 velkých elektrospotřebičů, 14 monitorů a televizí, 156 malých 

elektrospotřebičů. Protože je možné odevzdávat kovy do sběrny na Pražmě nebo v obcích do 

kontejnerů, již neodebíráme hliníková víčka a plechovky, přesto nám odevzdali sběrači téměř 

14 kg netříděných kovových obalů od nápojů a jogurtů. Pro jednoduché rozlišení železných a 

hliníkových materiálů jsou tyto značky: 40 znamená železo (Fe), 41 nebo ALU jsou označení 

pro hliníkové obaly. 

Dalším odpadem, který se řadí mezi nebezpečné odpady a v žádném případě nepatří do 

přírody, jsou baterie používané do svítilen, hraček, rádií a podobně. Těch bylo nasbíráno 

2 775 kusů. 

Děkujeme za aktivní přístup k ochraně přírody a našeho životního prostředí rodinám žáků 

mateřské a základní školy v Raškovicích a také veřejnosti. Jsme velmi rádi, že můžeme 

spolupracovat s obcemi, které nás v našem snažení podporují. 
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10.3  Výstavy výtvarných prací žáků školy 

V rámci zahrádkářské výstavy Základní organizace Českého zahrádkářského svazu obce 

Raškovice dotvořily atmosféru práce žáků školy, která si velmi cení vynikající spolupráce se 

zahrádkáři. Při aktivitách žáků v oblasti environmentálního vzdělávání jsou členové místního 

svazu vždy pomocníky a rádci, ochotni mladé generaci přijít poradit a předávat své 

zkušenosti.  

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

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

na Morávce. 

 

 

 

 

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

obcí Regionu Slezská brána  (DSO RSB). 
 

 

Ve středu 13.12.2017 se na naší škole konal již 2. ročník vánočního turnaje v barevném 

minivolejbale  Regionu Slezská brána. Turnaj jsme pořádali pro děti 1. stupně, které si zahrály 

ve třech kategoriích – barvách. Přijeli k nám hráči ze základních škol: z Paskova, Šenova, 

Nošovic a Vratimova (Datyňská). 

Pro všechny děti jsme kromě občerstvení připravili také krásné medaile a poháry pro 

nejúspěšnější školy. 

Po zahájení, na kterém přivítala naše paní ředitelka s panem starostou všechny hosty a 

domácí, se děti rozdělily podle barev a se svými vedoucími zvládli pořádnou rozcvičku. Po 

instrukcích týkajících se hry se všichni rozmístili na hřiště a mohla začít základná kola. 

Celkem se našeho turnaje zúčastnilo 26 družstev – dvojic: z toho bylo 5 žlutých, 8 oranžových 

a 13 červených. Jednotlivé barvy byly rozděleny do skupin po čtyřech a pěti družstvech. Po 

odehrání základních kol jsme družstva rozdělili do finálových skupin a do skupin hrajících o 

další následující místa. 

A jak dopadli naši hráči: 

Ve žluté barvě nás reprezentovaly 4 dvojice. Nejúspěšnějšími hráčkami byly Barbora 

Novotná a Stela Bonková z 2.B, které si odnesly zlaté medaile, stříbrné medaile náleží 

Jolaně Bártkové a Gabriele Strnadlové z 2.A..V oranžové barvě byli ze tří našich dvojic 

neúspěšnější a zlatou medaili získaly Ema Bonková a Karolína Kurečková ze 4.A a 

bronzové medaile připadly Šarlotě Pánkové a Nele Wczelkové ze 3.A. V nejstarší červené 

kategorii jsme byli úplně nejúspěšnější, jelikož jsme získali všechny cenné kovy: zlato Ema 

Babulíková a Sára Javorová z 5.A, stříbro Matěj Kohut 4.A a Simona Blahutová 5.B a 

bronz Anna Babulíková a Natálie Peterová z 5.A. 

V konečném porovnání výsledků škol získala ZŠ Nošovice pohár za 3. místo, ZŠ Vratimov za 

2. místo a největší pohár za 1. místo již podruhé zůstal na naší škole, protože ho vybojovali 

svými hezkými výsledky právě naši žáci. Moc gratulujeme. 

V příloze najdete výsledky všech našich žáků a také ostatních škol. 

Na turnaji pomáhali i naši žáci z 2. stupně – volejbalisti, kteří dělali dětem rozhodčí a vedoucí 

barev a kterým patří poděkování za hladký průběh našeho 2. ročníku vánočního turnaje. 
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Rok se s rokem sešel a už tu zase byl již druhý ročník branného dne Slezské brány 

v Raškovicích. 

Letos se na startu sešlo 13 družstev ze sedmi škol. Na závodníky čekala náročná trasa, která 

byla protkána jednotlivými disciplínami. Žáci tak vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky, test CO, 

skládání mapy, topografii, hod granátem na cíl, test ze zdravovědy, topografické značky, 

zdravovědu v praxi, shazování plechovek proudem vody, luštění zprávy, rozdělávání ohně a 

střelbu z airsoftových zbraní a oblek CO. K tomu všemu museli uběhnout okruh, který měřil 6 

km a měl převýšení 140 m. Se všemi těmito nástrahami a překážkami se žáci i navzdory 

počasí poprali skvěle a dosahovali lepších časů než loňský rok. 

Mezi mladšími žáky z 6. – 7. tříd zvítězilo družstvo ZŠ Vratimov, Datyňská ulice, druhé 

místo obsadila taktéž škola z Vratimova, Masarykovo náměstí a třetí skončilo družstvo ze ZŠ 

Šenov. Čtvrtí byli žáci z Paskova, páté místo obsadila domácí škola z Raškovic, šestá se 

umístila Morávka a na chvostu skončila ZŠ Sedliště. 

Starší žáci si svá umístění rozdělili takto. První místo s přehledem získali žáci ZŠ Raškovice, 

druzí skončili žáci z Paskova, třetí místo obsadili soutěžící z Šenova, na čtvrtém místě své 

vystoupení zakončili žáci z Vratimova, Datyňské ulice, pátý opět Vratimov, Masarykovo 

náměstí a šestí byli žáci z Morávky. 

Naši školu za mladší kategorii reprezentovali: Marek Pokorný, Filip Čapčuch, Bára 

Kotásková, Michal Málek a Veronika Vlochová. Za starší družstvo nastoupili: Marek Šulc, 
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Matyáš Ochman, Martin Sonnek, Kristýna Maťaťová a Miriam Kollárová. Děkujeme za 

reprezentaci. 

Velké poděkování patří žákům ZŠ Raškovice z obou osmých tříd, Jirkovi Blahutovi a 

Mojmíru Vlčkovi z deváté třídy, kteří pomáhali s přípravou a organizací a i přes velmi 

nevlídné počasí vydrželi na svých stanovištích až do konce, aby mohli zapisovat výsledky 

všech družstev. Děkujeme také hasičům, kteří si připravili vlastní soutěž a panu Václavíkovi 

za pomoc při střelbě, paní ředitelce za nakoupení cen, zajištění občerstvení, panu zástupci 

Šafáři za organizační výpomoc s disciplínami, paní Mecové za přípravu zdravovědy a všem, 

kteří se na akci podíleli. 

Tento závod by ovšem nebyl možný bez záštity sdružení svazku obcí Slezské brány. 

 

10.5 školící akce 

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

Kopřivnice  MAP ORP Frýdek-Místek, v rámci toho se mohli školení účastnit i naši 

pedagogové, a to na téma Lídrem třídy ve společném vzdělávání: 

Jak vést třídnické hodiny, práce TU ve společném vzdělávání 

Formativní hodnocení 

Civilní obrana v praxi 

Školní psycholog vedl přednášky nejen pro rodiče zejména dětí z mateřských škol na téma 

Školní zralost a nadané dítě a Zásady psychohygieny a praktické aktivity. 

 

 

10.6 Raškovická pohorka 

 

Patnáctá Raškovická pohorka – veselé, přátelské, pohodové a tentokrát i slunečné putování 

beskydskou přírodou přilákalo 26. května 2018 na dvě trasy celkem 72 účastníků, kteří se i 

přes nabídku mnoha dalších probíhajících akcí rozhodli vyzkoušet si svoji kondici nebo jen si 

užít hezký jarní den v přírodě se svými blízkými. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

delší. 

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

delší trasu „pohorky“ i běží a v cíli nás překvapují rekordními časy. Někteří ji projíždějí 
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v kočárku (upřímně obdivujeme ty maminky a tatínky, kteří se neleknou ani „krpálu“ na 

Kotař), mnoho účastníků je doprovázeno svými pejsky. Účastníci jsou většinou z blízkého 

okolí, ale zavítali k nám i z Havířova, Ostravy, Nového Jičína, Olomouce.  V cíli každého 

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

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

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

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

startu, na trase i v cíli panuje dobrá nálada a radost. 

V tomto školním roce jsme Raškovickou pohorku pořádali dvakrát, a to v září – 14. ročník, a 

nyní v květnu 15. ročník jako součást programu k 95. výročí založení školy. Zájemci si před 

startem mohli prohlédnout školu, zavzpomínat na školní léta, ukázat svým dětem nebo i 

vnoučatům svou třídu, porovnat, jak se škola proměnila. U naší Lesní učebny si na startu si 

turisté vybrali opět ze dvou tras: kratší na Prašivou si zvolilo 39 účastníků, delší přes Jízdárnu 

na Morávce, Kotař a Prašivou prošlo 33 zdatných turistů. Celkem na sedmi kontrolních 

stanovištích je očekávali organizátoři z řad pracovníků a žáků školy. V cíli, jenž byl tentokrát 

na Prašivé, všechny přivítala hudební skupina Paďouři revival, která zpříjemnila sobotní 

odpoledne nejen účastníkům „pohorky“, ale všem přítomným beskydským poutníkům. Patří jí 

za to velký dík a potlesk. Přejeme všem hudebníkům mnoho radosti a úspěchů a těšíme se na 

další setkání. 

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

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

kolegové při její přípravě a konání.  
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11.Ekologické aktivity  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NÁŠ ENVIROK 2017/2018 

Zpracoval: Ekotým ZŠ Raškovice: 

 

 

Na naší škole se konal ve středu 23. 4. 2018 audit. 

 Zpráva z auditu: 

,,Základní škola a mateřská škola Raškovice je výrazně environmentálně profilovaná. Je to 

zřejmé z prostředí i nadšení zaměstnanců a členů Ekotýmu. Svým aktivním působením, 

akcemi a informováním, zasahuje do povědomí nejen žáků, ale i obyvatel obce. Program 

Ekoškola je již na škole zažitý a neustále se jeho realizace zdokonaluje…“ 

A nyní už víme, že se nám podařilo opět úspěšně obhájit v pořadí již třetí titul 

EKOŠKOLY! 
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12. Inspekční činnost  

 

 
a) Česká školní inspekce  - hloubková inspekce duben 2018 - nebyly shledány 

nedostatky 

 

Hodnotící zpráva ke stažení  na webu školy 
 

 

      b) z další kontrolní činnosti: 

 

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

 

2. Kontrola KHS Frýdek-Místek – únor 2018 – nebyly shledány nedostatky 

 

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

 

4. Kontrola OSSZ - nebyly shledány nedostatky 
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13. Údaje o hospodaření školy 

 
Statistika se zpracovává za kalendářní rok, tedy k 31.12.2018 

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

14.1 Les ve škole  

 

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

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

 

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

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

vzdělávací program společně s upevňováním výstupů environmentálního vzdělávání, výchovy 

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

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

pomoc lesu. Aktivní práce žáků v programu Les ve škole v letošním školním roce opět 

ukázala zájem žáků o vlastní projekty a udržitelnost celoškolních tematických aktivit 

navazujících na spolupráci s obcemi a odborníky. 

14.2  Program Ekoškola 

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program  v rámci kterého žáci: 

- zakládají celoškolní pracovní tým  

- poznávají a učí se o environmentálních tématech 

- usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního  

prostředí  školy a jejího okolí 

- vytvářejí vlastní Ekokodex  

- analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech  

- navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit 

 

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

  

  

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

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

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

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

proškolili v oblasti. 

 

 

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

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

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

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

podporu pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných 

kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření. 

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

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

 

V rámci projektu PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE 

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

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

 

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových 

didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. 

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

Polytechnická výchova 

Enviromentální výchova 

Osobnostní výchova 

Komunikace 

Dramatická výchova 

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

z cizích zdrojů 

 
 

V letošním školním roce realizujeme 5 projektů spolufinancovaných z cizích zdrojů. 
 

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

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

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

Na projekt jsme získali částku 1.318.054 Kč 

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

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

a žáky. 

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

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

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

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

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

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

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

pracovní styl a využívat svůj potenciál. 

Pro žáky nadané jsou zřízeny kluby deskových her. 

Pedagogové se účastní vzdělávání v oblasti matematické a předmatematické gramotnosti, 

mentoringu, jazykového vzdělávání a osobnostně sociálního rozvoje. 

 

16.2 Projekt Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu 

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

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

Labem a Masarykovou univerzitou Brno. 

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

praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního 

vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje metodickou podporu pedagogických 

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

s potřebou podpůrných opatření.  

Primárním nástrojem jsou: 

1. pilotní ověřování pozice Koordinátora inkluze ve školách 

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

psychologa ve školách. 

 

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni zajišťuje coby partner projektu 

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

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

 

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

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

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

k povinné školní docházce nebo návštěvu odborného poradenského zařízení. 

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

poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence. 

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

- Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání. 

- Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách. 

- Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků. 

- Depistáž a diagnostika nadaných dětí. 

- Zjišťování sociálního klimatu ve třídě. 

- Screening, ankety, dotazníky ve škole. 

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

podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické 

podpory a vedení. 

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

zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení. 

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

vedení. 

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

zástupce. 

- Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení. 

- Kariérové poradenství u žáků. 

- Techniky a hygiena učení pro žáky. 

- Skupinová a komunitní práce s žáky. 

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

- Podpora spolupráce třídy a třídního učitele. 

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

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

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

- Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání. 

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

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

- Metodická pomoc třídním učitelům. 

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

- Účast na pracovních poradách školy. 

- Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného 

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

zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními. 

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

školního vzdělávacího programu. 

- Besedy a osvěta zákonným zástupcům. 

- Prezentační a informační činnost. 

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

 

 

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

 

PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE KLÍČOVÝCH 

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

 

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových 

didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. 

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

 

 

 

16.4 I v tomto školním roce probíhal projekt nazvaný Ovoce do škol, který je realizován 

na základě vládního rozhodnutí a nařízení Evropské unie a který dne 21. prosince 2009 

schválila Vláda nařízením vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro 

poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve 

vzdělávacích zařízeních. 

Tento projekt si klade za cíl snížit dětskou obezitu. Chce toho dosáhnout tak, že do škol pro 

děti z prvních až pátých tříd bude opět zdarma distribuováno sezónní ovoce a zelenina.  

Cílem je naučit děti jíst zdravé ovoce, zeleninu a změnit nebo ovlivnit jejich nezdravé 

návyky.   

Projekt ovoce a zelenina do škol předpokládá financování ze zdrojů Evropské unie.  

Na základě výborných zkušeností s loňským dodavatelem Ovocentrum V + V, Valašské 

Meziříčí, zůstáváme i letos při spolupráci. 

Dodávky ovoce a zeleniny v projektu "Ovoce do škol" jsou 

dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování, 
tzn., že dodávka ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce do škol" 

nahrazuje naplňování výživových norem stanovených vyhláškou 

č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 
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16.5 Historie naší státnosti 

 Počátek června, přesněji 4. červen 2018, přinesl očekávané výsledky soutěže Historie naší 

státnosti, která byla věnována událostem 1. světové války a 100. výročí vzniku samostatného 

Československa. Slavnostního vyhlášení vítězů se odehrálo v informačním centru za účasti 

odborné poroty: 

Mgr. Hana Kachtíková – ředitelka školy, Mgr. Anežka Nitrová – kronikářka obce Raškovice, 

Marie Zemanová – Místní knihovna Raškovice, Roman Václavík – člen obecního 

zastupitelstva obce Raškovice 

Komise neměla hodnocení prací vůbec jednoduché, jelikož se sešlo mnoho zajímavých 

příspěvků i výtvarných děl. Vědomosti, touha po poznání i umělecké cítění však nevyšlo 

nadarmo a všechno bylo dnes zúročeno a zaslouženě odměněno. Nejenže ocenění žáci 

obdrželi diplomy i věcné ceny, ale vybrané děti čeká ve druhé půli června také historická 

exkurze po stopách války. Je třeba kromě toho vyzdvihnout dvě třídy, které pro svůj zájem, 

nadšení a výborné výsledky pojedou na výlet v plném počtu, a to 3. B a 5. B. Za to patří velký 

dík nejen třídním paním učitelkám, ale všem učitelům, kteří se spolu se svými žáky zapojili a 

hlavně paní učitelce Mgr. Tereze Muroňové, jež tuto soutěž rovněž připravovala. 

V rámci letošní školní soutěže ve spolupráci s místní knihovnou ke 100.výročí vzniku 

republiky vyrazili nejlepší z nejlepších na zasloužený výlet po stopách válečných hrdinů. 

Cesta vedla na opevnění a bunkry do Darkovic a Darkoviček, kde bylo možné zhlédnout 

vybavení bunkrů, seznámit se on line s technickým vybavením štábu, osahat si těžké i lehké 

zbraně, dovědět se něco i nového o době dávno minulé. Skvělým průvodcem nám byl pan 

Roman Václavík a také místní správci bunkrů, kteří nás provedli všemi zákoutími a 

popovídali nám mnoho zajímavých a trochu i strašidelných informací. Výlet to byl vydařený, 

celodenní skvělé počasí, dobrá nálada a zakončený opečenými buřty přímo na hranici 

opevnění. 

 


