
ŠPZ – výroční zpráva za školní rok 2020/2021 
 

 V tomto školním roce jsme pokračovali v plnění hlavních pilířů projektu Škola podporující zdraví. 

Naším cílem je motivovat žáky a jejich prostřednictvím i zákonné zástupce k tomu, aby dodržovali zásady 

zdravého životního stylu. V souvislosti s pandemií a častým uzavřením škol, v souvislosti s mnoha 

omezeními a nařízeními Vlády ČR a MŠMT, jsme ovšem nemohli organizovat většinu akcí a programů.  

 

 Ani další školní rok nepřinesl změny v oblasti obnovení našeho certifikátu. Stále jsme v situaci, kdy 

čekáme pokyny Státního zdravotního ústavu. I přesto se neustále snažíme naplňovat principy a zásady školy 

podporující zdraví. 

 

Plán Výchovy ke zdraví ve školním roce 2020/2021 – plnění 

 
1. Zdravé zuby  

 

• plněno průběžně po celý školní rok v 1.- 5. ročníku v rámci výuky Člověk a jeho svět 

• děti z 1.A v květnu 2021 absolvovaly preventivní program Veselé zoubky 

 

Školní projekt 

• zapojení do projektu EU a ČR 

• pravidelné dodávky ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků všem žákům a žákyním 

školy 

•  přehled dodaných produktů viz níže 

• spolupráce s firmou Ovocentrum V+V, spolupráce byla prodloužena i pro následující školní 

rok 

• dodávky byly průběžně upravovány vzhledem k uzavírání škol a následnému postupnému  

 obnovování výuky 

 

2. Hravě žij zdravě ? 

• žáci 5. ročníku se již tradičně zapojili do soutěže v rámci předmětu informatika 

• soutěž probíhala od září do prosince 2020 on-line formou i v průběhu distanční výuky 

 

3. Adaptační kurz 

• tradiční pobyt žáků 6. ročníku zaměřený na vztahy v kolektivu, komunikaci a vzájemnou 

spolupráci 

• 6. ročník - Hrádek ve Slezsku  

• program a pedagogický dozor zajišťoval třídní učitel ve spolupráci se školním psychologem 

 

4. Ozdravný pobyt v přírodě 

• ve školním roce 2020/2021 byla pro žáky 2. stupně organizována škola v přírodě 

• týdenní pobyt s environmentální tematikou ve Velkých Karlovicích 

• využití dotace SFŽP 

        

5. Plave celé město 

 

• vzhledem k nařízení vlády a uzavření všech sportovišť a bazénů nebylo splněno 



6. Normální je nekouřit 

• program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let) byl plněn 

průběžně po celý školní rok v rámci výuky Člověk a jeho svět, Tělesná výchova a 

v třídnických hodinách 

• plněno průběžně v rámci prezenční i distanční výuky (pracovní listy, dramatizace, dotazníky 

a hry – náměty čerpány z publikace Normální je nekouřit) 

 

7. Odznak všestrannosti olympijských vítězů 

• žáci 4. – 8. ročníků  

• zapojení žáků k účasti v pohybovém programu organizovaném olympijskými vítězi 

• vzhledem k zákazu výuky tělesné výchovy nebylo splněno v obvyklé míře, žáci     

   některé úkoly plnili samostatně v průběhu distanční výuky  

• okresní a krajská kola nebyla organizována 

• organizátoři oslovili aktivní školy s možností zúčastnit se celostátního kola v září  

2021 

• dvě čtyřčlenná družstva reprezentovala školu na celostátním finále v Brně 

 

8. Lyžařský výcvikový kurz 

 

• vzhledem k nařízení Vlády ČR a MŠMT nemohl být kurz organizován 

 

9.    Prevence zneužívání návykových látek a osobní bezpečí  

 

• besedy vzhledem k pandemii nemohly být organizovány 

 

10. Výuka první pomoci 

 

• zajištění lekcí praktické výuky a nácviku záchrany života pro žáky 7. ročníku v rámci  

  výuky VKZ 

• spolupráce se studenty lékařství UP Olomouc - vzhledem k distanční výuce od 1. 1. 2021 do 

24. 5. 2021 nebyla výuka realizována 

 

Celoškolní projekty 

   

  Práva dětí     - projekt žáků 5. ročníku    

 

  Mám právo, mám povinnost - projekt žáků 9. ročníku    

 

  Den zdraví     - žáci 1. - 9. ročníků, z důvodu uzavření škol nebyl realizován 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

OVOCE DO ŠKOL 2020/2021 – 1. pololetí 

 
 

14. září 2020  Banán, jablko, mléko 

29. září 2020  Hruška, broskev, nektarinka, mléko 

12. října 2020  Paprika, mléko 

23. listopadu 2020 Jablko, paprika, BIO jogurt, mléko 

7. prosince 2020  Zeleninový salát, mléko 

10. prosince 2020  Mandarinka, žervinka 

6. ledna 2021  Jablko, mandarinka, mléko, sýr 

11. ledna 2021  Pomeranč, baby karotka, mléko, BIO jogurt 

20. ledna 2021  Ananas – porce, banán, mléko, sýr 

21. ledna 2021   Hruška, mrkev, mléko, BIO jogurt 

 
 

OVOCE DO ŠKOL 2020/2021 – 2. pololetí 

 

 
8. února 2021  Jablko, pomeranč, mléko, žervinka 

12. února 2021  Jablko, pomeranč, mléko, žervinka 

19. dubna 2021  Jablko, mléko, sýr 

22. dubna 2021  Jablko, Kubík - kapsička, mléko 

26. dubna 2021  Jablko, Kubík - kapsička, mléko, sýr 

3. května 2021  Pomeranč, hruška, mléko 

6. května 2021  Pomeranč, Moštík, mléko, BIO jogurt 

10. května 2021  Pomeranč, hruška, mléko 

13. května 2021   Pomeranč, Moštík, mléko, BIO jogurt 

17. května 2021  Ředkvičky, mléko 

18. května 2021  Mrkev, hruška 

7. června 2021  Meruňka, mléko, jogurt 

 

 
 

 

 

 
 



 

II. Akce mimo celoroční plán 

 
1. Spolupráce s mateřskými školami 

 

 Vzhledem k uzavření škol a vzhledem k dodržení všech nařízemných epidemiologických opatření 

nebyly akce s mateřskými školami ve školním roce 2020/2021 realizovány.. 

 

Škola nanečisto 

  

 Tradiční projekt setkávání  s předškoláky ve škole nemohl být realizován. Zápis do 1. tříd probíhal 

prezenční formou, zákonní zástupci s dítětem měli možnost přijít do školy. Abychom dodrželi opatření, byl 

vytvořen objednávkový formulář a zákonní zástupci přicházeli v objednaných termínech s dostatečnou 

časovou rezervou pro zajištění následné dezinfekce. 

 

2. Akce organizované Unií rodičů 

 

 Akce organizované Unií rodičů ve spolupráci s pedagogy školy nemohly být realizovány. 

 

 Spolek Unie rodičů se letos pouze finančně podílel na několika dalších akcích organizovaných 

školou, např. příprava mikulášských balíčků. Již tradičně členové Unie připravují a z příspěvků finančně 

zajišťují dárky vycházejícím žákům a sladké kornouty prvňáčkům. 

 

III. Nabídka kroužků se sportovní tematikou či tematikou zdraví 

 
 Škola v tomto školním roce nabízela žákyním a žákům pouze kroužek Plavání (pro 5. – 9. ročník). 

V průběhu roku však byla všechna sportoviště uzavřena, kroužek tedy probíhal pouze od září do 14. 10. 

2020, dále pak po uvolnění opatření v květnu a červnu 2021. 

 

IV. DVPP v rámci výchovy ke zdraví 
 

 Nebylo realizováno žádné DVPP v rámci výchovy ke zdraví. 

 

V. Výukové materiály VKZ 

 

 Pro potřeby výuky Výchovy ke zdraví jsou vyučujicím k dispozici digitální učební materiály (DUM), 

které byly vytvořeny v rámci tzv. šablon EU. Dále mohou být k výuce využity interaktivní učebnice 

nakladatelství Fraus, tzv. flexibooks. Konkrétně jsou zakoupeny Výchova ke zdravému životnímu stylu a 

Etická výchova. Současně byly k těmto interaktivním učebnicím zakoupeny tištěné učebnice a příručky pro 

učitele (vždy po 1 ks). V rámci distanční výuky byly vytvořeny nové výukové materiály, on-line únikové 

hry apod., které budou využity i v dalších letech. 
 

 

 

 

V Bohumíně 31. 8. 2021      Zpracovala: Mgr. Stanislava Krpcová 


