ŠVP ZV – Škola plná života
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
Ve školním roce 2017/2018 probíhalo vzdělávání podle námi vytvořeného Školního vzdělávacího
programu „Škola plná života“. Všichni žáci a žákyně byli vzděláváni dle verze č. 3, která vstoupila
v platnost dne 1. září 2016 a která je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání. Aktuální verze ŠVP byla doplněna o Dodatek č. 1/3, který vstoupil v platnost 1. 9. 2017.
Dodatek obsahuje jednak doplnění vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Tělesná výchova pro 1. stupeň
ZŠ (na základě Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, které nabylo účinnosti dne
3. května 2017), jednak doplnění kapitoly Výuka žáků se SVP a žáků nadaných – Přehled předmětů
speciálně pedagogické péče.
Vzdělávací program naší školy klade důraz na vzájemné vztahy, proto jsme v září 2017
využili nabídku MěÚ Bohumín a žáci a žákyně 8. a 9. ročníku se zúčastnili semináře Sebepoznání, který
obsahoval témata Osobnostní a sociální výchovy. V rámci OSV také organizujeme adaptační kurzy pro žáky
6. ročníku. Již tradičně se kurz uskutečnil v Beskydech na Chatě Hrádek a konal se v termínu 9. – 13. října
2017. Program a náplň kurzu vytvořila třídní učitelka společně se školním psychologem, který se rovněž
kurzu zúčastnil. Také letos se zákonní zástupci žáků na realizaci kurzu finančně téměř nepodíleli, neboť
adaptační pobyt byl žákům z větší části hrazen z prostředků města Bohumín.
V tomto školním roce se opět podařilo naplnit a zrealizovat LVVZ pro žáky a žákyně naší školy.
Kurzu se zúčastnili zájemci z prvního i druhého stupně, dětem z prvního stupně finančně přispěl i zřizovatel.
Lyžařský kurz se konal v březnu 2018 v Karlově pod Pradědem.
V rámci výuky FG se vybraní žáci a žákyně 9. ročníku účastnili soutěží Finanční svoboda. Zde
vybojovali 2. místo v městském kole a postoupili do celostátního kola konaného v Ostravě. Výběr žáků 2. –
5. ročníku reprezentoval školu na soutěži Rozumíme penězům, kterou pořádala ZŠ ČSA Bohumín.
V souvislosti s naší vizí výuky Finanční gramotnosti dojde k úpravám ŠVP. Výuka finanční gramotnosti na
druhém stupni bude posílena a volitelný předmět Finanční gramotnost bude možné zařadit v 8. i 9. ročníku.
Tato úprava bude obsažena v dodatku č. 2/3 k našemu ŠVP ZV Škola plná života a vstoupí v platnost 1. 9.
2018.
Tradiční formou výuky na naší škole jsou projektové dny. Jedná se buď o projekty napříč školou,
kdy mohou být žáci a žákyně rozděleni do věkově heterogenních skupin anebo projekty ročníkové, které se
uskutečňují pouze v některém ročníku.

Podrobný seznam realizovaných projektů je uveden dále.

Celoškolní projekty (tzv. napříč školou) 2017/2018
Název
1. Den stromů
1.- 9. ročník

Termín
20. 10. 2017

2. Práva dětí
5. ročník

1. 3. 2018
22. 6. 2018

3. Mám právo, mám povinnost
9. ročník

11. 5. 2018

4. Dny zdraví
1. – 9. ročník

30. 4. 2018

Ročníkové projekty 2017/2018
Název

Předmět, ročník

Termín

1. Volný čas

VKZ 6

30. 11. 2017

2. Plán života

VO 9

26. 4. a 3. 5. 2018

3. Deník hospodaření

VO 7

4. 6. 2018

4. Můj domov

VO 6

19. 6. 2018

5. Osobnost, místo, dílo, které nás
proslavilo

VO 7

23. a 30.10. 2017

6. Naše město

ČAS 3

18. – 22. 9. 2017

7. Ministerstva

VO 8

8. a 15. 11. 2017

PŘ, Z 6

21. 3. 2018

10. Den EU

Z9

8. 6. 2018

11. Energie

CH 9

3. a 10. 1. 2018

12. Voda

CH 8

5. 3. 2018

ČAS 1,2

18. 12. 2017

VO 6

12. 6. 2018

15. Rasismus

Z9

1. a 5. 6. 2018

16. Meandry řeky Odry

Z7

15. 6. 2018

Tv 6, 7

září – červen

9. Přírodní krajiny

13. Vánoční strom pro zvířata
14. Rodokmen

16. Odznak všestrannosti ...

Projekty nad rámec ŠVP – 2017/2018
Název

Termín

Třída

Kvak a Žbluňk

4. 1. 2018

1.A, 1.B, 2.A

Finanční gramotnost

3. – 6. 4. 2018

3.A

Z. Miller dětem

9. – 10. 4. 2018

2.A

Naše ZOO

17. – 20. 4. 2018

1.A

Den sv. Patrika

13. – 21. 3. 2018

7.A

Moje maminka

7. – 11. 5. 2018

1.A

Kniha o mně

14. 5. 2018

1.A

Řemesla

21. – 25. 5. 2018

1.A

Zdravá strava

12. – 15. 6. 2018

1.A

Sluníčko

28. 6. 2018

9.A

Nedílnou součástí ŠVP je sebehodnocení žáků. Také v tomto školním roce byly využívány různé
typy sebehodnocení – písemnou formou, ústně, v nižších ročnících s využitím symbolů a obrázků.
V některých předmětech je sebehodnocení zapsáno přímo v sešitech žáků, v jiných předmětech je
vypracováno na volné listy, které se stávají součástí žákovského portfolia. V naší škole upřednostňujeme
tzv. sběrné portfolio, které si žáci po určité době třídí.
Práce s portfolii a formy a četnost sebehodnocení – především na druhém stupni – byla témata
mnoha diskuzí na pedagogických provozních poradách nebo setkáních předmětových komisí. I nadále je
nutné se tomuto věnovat - ať už formou samostudia či formou DVPP. V rámci DVPP jsme se v uplynulém
školním roce zaměřili na vzdělávání pedagogů v rámci budoucího profesního rozvoje a kariérního řádu.
Absolvovali jsme úvod k metodám formativního hodnocení žáků, dále jsme se věnovali pravidlům pro
stanovení osobních a profesních cílů pedagoga.
V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy
a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji všech klíčových kompetencí. Vzhledem k této skutečnosti se
pedagogové snaží také neustále vzdělávat, získávat a následně využívat nové formy a metody práce. Ve
školním roce 2017/2018 pokračovalo v rámci projektu „Vzdělaný učitel = vzdělaný žák“ vzdělávání
pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, a to především s využitím iPadů.
I v tomto školním roce probíhala spolupráce s jinými subjekty města či nejbližšího okolí.
Spolupracovali jsme s Bosprem, agenturou K3 (kino, městská knihovna), Městskou policií i Policií ČR,
Hasičským záchranným sborem, Občanským sdružením Maryška, Občanským sdružením Pavučina,
Občanským sdružením Theatr ludem a mnoha dalšími. Již několik let spolupracujeme se studentkami
lékařské fakulty UP Olomouc, které zajišťují výukové programy v rámci dentální hygieny a péče o zuby.

Pravidelně spolupracujeme se Světem techniky v Ostravě, především díky dotacím zřizovatele pro
žáky 5. a 8. ročníků.
V rámci naší spolupráce s partnerskou školu v polském Zabelkowě se konaly dvě akce. Nejprve
jsme v prosinci 2017 pro děti z Polska a žáky 3.A uspořádali projekci a besedu Mobilní planetárium.
V červnu 2018 se vybraní žáci a žákyně 5. tříd zúčastnili tzv. Festivalu výuky v Polsku. Akce byla zaměřena
především na přírodovědné vzdělávání.
Nedílnou součástí školy je dobrovolné sdružení Unie rodičů. V uplynulém školním roce se podařilo
ve spolupráci s Unií rodičů zorganizovat nejednu akci – Plave celá škola, Halloween a Pálení čarodějnic
spojené s opékáním párků na zahradě elokovaného pracoviště nebo ŠD, výlet pro děti i zákonné zástupce
k meandrům řeky Odry či k nově otevřené rozhledně. Unie rodičů rovněž každoročně pro všechny žáky a
žákyně školy zajišťuje mikulášské balíčky či sladké občerstvení ke Dni dětí. V červnu byl pro vybrané děti
z každé třídy zorganizován výlet na Slezskoostravský hrad, kde se děti zúčastnily akce Chemie na hradě.
Největší akcí letošního školního roku však byla organizace Velikonočního jarmarku v tělocvičně školy a
zajištění prezentace školy a obou mateřských škol na celoměstském Velikonočním jarmarku na náměstí
v Bohumíně. Unie rodičů se také finančně podílela na pronájmu sálu kina při Slavnostní akademii, kterou
jsme uspořádali ke 105. výročí založení školy.
Uvědomujeme si nutnost spolupráce školy a zákonných zástupců. V letošním roce jsme tedy opět
prodloužili účast v celostátním projektu Rodiče vítáni. Naší snahou je ještě více se soustředit a rozvíjet
komunikaci a spolupráci s rodiči. V průběhu školního roku bylo organizováno několik aktivit pro děti a
jejich zákonné zástupce, největší účast mají především akce organizované třídními učiteli pro třídní kolektiv.
V rámci spolupráce s Městskou policií jsme uspořádali rodičovskou kavárničku na aktuální téma Drogy.
Přestože je toto téma velice aktuální, přestože jsme akci propagovali prostřednictvím žáků i zveřejněním na
webových a facebookových stránkách školy, zájem zákonných zástupců byl malý a opět se ukázalo, že
rodiče tento typ spolupráce neoslovuje. Naopak oblíbenou formou setkávání se staly tzv. tripartity, při
kterých je společně ve trojici učitel – zákonný zástupce – žák projednáváno vzdělávání i výchova každého
jednotlivce. Díky aktivitě některých zákonných zástupců se ve školním roce 2017/2018 uskutečnilo
natáčení pořadu Šikulové ČT Ostrava. Natáčení se zúčastnili žáci a žákyně 4.A a probíhalo v prostorách
hlavní budovy a školního dvora naší školy. Pro zákonné zástupce žáků deváté třídy jsme v červnu
organizovali již tradiční slavnostní vyřazení žáků v zasedací síni městského úřadu Bohumín, pro žáky a
rodiče pátého ročníku pak výkop páťáků v areálu školní družiny.
O tom, že naší snahou je získat podporu a přízeň rodičů svědčí i fakt, že jsme nadále intenzivně
spolupracovali s oběma mateřskými školami. Během školního roku jsme dětem a jejich zákonným
zástupcům nabídli spoustu aktivit, do kterých se mohli zapojit. Tradičně jsme pořádali tzv. Školu nanečisto,
Aerobik pro děti, představení Kouzelná chemie a mnoho dalších. Velmi oblíbená je akce organizovaná Unií
rodičů Halloween, který je spojen s lampionovým průvodem a opékáním párků. Děti obou mateřských škol
se se svými vystoupeními zapojily také na Slavnostní akademii a svými výrobky přispěly ke zviditelnění
naší spolupráce na Velikonočním jarmarku. Ve školním roce 2017/2018 byl v MŠ Rafík realizován
celoroční projekt Než půjdu do školy. Již tradičně obě mateřské školy využívají celoročně tělocvičnu školy
nejen pro rozvoj tělesné zdatnosti dětí, ale také pro společné sportovní vyžití rodičů s dětmi.
Povinnou součástí ŠVP je evaluace školy. Evaluačními nástroji jsou jednak výroční zprávy, jednak
dotazníky či testy organizované školou či jinými institucemi (MŠMT, ČŠI).

Ve školním roce 2017/2018 byly realizovány:
Evaluační nástroj

Cílová skupina

Termín

Spokojenost a klima ve třídě – dotazník

zákonní zástupci žáků a žákyň 1. třídy

duben 2018

Spokojenost a klima školní družiny

zákonní zástupci žáků a žákyň ŠD

duben 2018

Spokojenost a klima ve třídě – dotazník

žáci a žákyně 1. i 2. stupně

únor 2018

Sluníčko

žáci a žákyně 9.A

červen 2018

V souvislosti s organizačními úpravami výuky finanční gramotnosti bude vydán Dodatek č. 2/3
k našemu ŠVP ZV Škola plná života, který vstoupí v platnost 1. 9. 2018. Současně budou v tomto dodatku
zapracovány změny v rámci připravovaného projeku Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na
zaměstnání v technických a řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových kompetencí pro
uplatnění na trhu práce. Tyto změny se týkají integrace cizího jazyka, konkrétně anglického jazyka, v jiných
předmětech. Tato integrace bude realizována metodou CLIL.

V Bohumíně 6. 8. 2018

Zpracovala: Mgr. Stanislava Krpcová, koordinátor ŠVP

