
Údaje o provedených opravách za školní rok 2015/2016 

(Příloha č. 1) 
 

Budova Beneše 456: 

 výměna PVC v učebně ZŠ  

 malování dvou učeben, schodiště na ZŠ  

 výměna oken - 2. etapa 

Budova ZŠ Masarykova 362 (elokované pracoviště): 

 výměna splachovacích zařízení       

 oprava LAN sítě  

 malování schodiště a jedné učebny  

 

Školní družina Okružní: 

 výměna všech WC                                                                             

                                                                                                                                          -

                                                                                                                                                                   

   

 

 

 

 

 

  Celoročně se průběžně provádí drobná běžná údržba školního nábytku a veškerého zařízení 

ve všech budovách a údržba zahrad. 



Závěrečná zpráva o plnění a realizaci Školního vzdělávacího programu (ŠVP) 

(Příloha č. 2) 

 

Ve školním roce 2015/2016 probíhalo vzdělávání dle námi vytvořeného Školního 

vzdělávacího programu „Škola plná života“. V letošním roce byly platné dvě verze ŠVP - 

první verze platná od září 2007, podle níž se vyučovali žáci a žákyně 4. - 5. ročníku a 9. 

ročníku, druhá verze platná od září 2013, podle níž se vzdělávali žáci a žákyně 1. - 3. ročníku 

a 6. - 8. ročníků. Současně od 1. září 2015 vstoupil v platnost Dodatek č. 7, který zahrnuje 

především rozšíření nabídky volitelných předmětů o vzdělávací předmět Finanční gramotnost.  

 Vzdělávací program naší školy klade důraz na vzájemné vztahy, proto již 

tradičně pro žáky 6. tříd organizujeme adaptační kurz. Konal se v termínu 5. - 9. října 2015 

v Hrádku ve Slezsku. 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 opět finančně téměř nepodíleli, neboť adaptační pobyt byl žákům z větší části 

hrazen z prostředků zřizovatele. 

Ve školním roce 2015/2016 jsme díky dotaci z grantu SFŽP realizovali školu v přírodě 

pro žáky 1. stupně. Školy v přírodě v termínu 14. - 24. 3. 2016 se zúčastnilo téměř 90 dětí, 

téma ozdravného pobytu bylo „Země - místo pro život“. Děti společně s učitelkami 1. stupně 

a vychovatelkami strávily dva týdny v Malé Morávce v Jeseníkách. 

Bohužel se v tomto školním roce nepodařil zrealizovat LVVZ pro žáky naší školy. 

Důvodem byl malý zájem žáků. V příštích letech zvážíme možnost sloučení LVVZ s jinou 

základní školou či využití programu „Usměvavé lyžování“ pro mladší žáky.  

Tradiční formou výuky na naší škole jsou projektové dny. Jedná se buď o projekty 

napříč školou, kdy jsou žáci rozděleni do věkově heterogenních skupin anebo projekty 

ročníkové, které se uskutečňují pouze v některém ročníku.  

Plnění celoškolních projektů 2015/2016 

Název  Termín splnění     

Den jazyků 

1. - 9. ročník 
1. - 9. ročník 24. 9. 2015 

Práva dětí 

5. ročník 
5. ročník 16. 12. 2015 

Mám právo, mám 

povinnost 

9. ročník 

9. ročník leden 2016 

Dny zdraví 

1. - 9. ročník 
1. - 9. ročník 7. 4. 2016 

 



Plnění ročníkových projektů 2015/2016 

 

Název projektu  Termín splnění 

1. Volný čas 
VKZ 6 22. 1. 2016 

2. Plán života 
VO 9 nesplněno 

3. Deník hospodaření 
VO 7 nesplněno 

4. Můj domov 
VO 6 nesplněno 

5. Osobnost, místo, dílo, které nás 

proslavilo 
VO 7 11-12/2016 

6. Naše město  
ČAS 3 5. - 6. 11. 2016 

7. Ministerstva 
VO 8 nesplněno 

8. Přírodní krajiny 
Z 6 25. - 28. 4. 2016 

9. Den EU 
Z 9 23. 6. 2016 

10. Voda 
CH 8 nesplněno 

11. Vzduch 
CH 8 nesplněno 

12. Energie 
CH 9 01/2016 

13. Vánoční strom pro zvířata 

ČAS  

1.A, 2.A, 3.B 
16. 12. 2015 

14. Rasismus 
Z 9 18. 4. 2016 

16. Meandry řeky Odry Z 7 
Žáci absolvovali v rámci 

projektu v roce 2012 

17. Odznak všestrannosti   

       olympijských vítězů 
TV 09/2015-06/2016 

 

 

 

 



Projekty nad rámec ŠVP - 2015/2016 

Název Termín Třída  

Jablíčkový den 16. 9. 2015 1.A 

Bramborový den 4. 11. 2015 1.A 

Bohumín 5. - 6. 11. 2015 3.A  

Otesánek – zdravá výživa 29. 1. 2016 1.A  

Modrý Poťouch 25. - 26. 2. 2016 3.A  

Z pohádky do pohádky 9. - 19. 5. 2016 3.A  

Den Sv. Patrika 17. 3. 2016 7.A, 7.B  

Sůl nad zlato duben 2016 8.A, 8.B 

Lidské tělo 16. - 20. 5. 2016 1.A  

Jak jsme tvořili knihu červen 2016 8.A, 8.B 

 

Nedílnou součástí ŠVP je sebehodnocení žáků. 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. Ovšem 

z praxe vyplývá, že práce s portfolii má větší smysl na prvním stupni, na druhém stupni si 

řádně své portfolio vedou většinou pouze žáci a žákyně prospěchově dobří.  

 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 neustále vzdělávat, získávat a následně využívat nové formy 

a metody práce. Pedagogové školy se nebrání ani moderním technologiím. V rámci projektu 

„Sdílím, sdílíš, sdílíme“, do kterého se škola zapojila, byli všichni pedagogové školy, vedoucí 

školní družiny a asistent pedagoga vybaveni tablety společnosti Apple. Zároveň proběhla 

v rámci projektu série DVPP, při nichž byli zapojení pedagogičtí pracovníci seznamováni 

s možnostmi využití iPadů ve výuce. V tomto školním roce jsme se tedy zaměřili především 

na smysluplné využívání dotykových zařízení ve všech předmětech. 



 Ve školním roce 2015/2016 se nadále prohlubovala spolupráce s jinými subjekty 

města či nejbližšího okolí. Spolupracovali jsme s Bosporem, agenturou K3, Občanským 

sdružením Maryška, Denním stacionářem Salome, Občanským sdružením Pavučina a mnoha 

dalšími.  

Pro partnerskou školu v polském Zabelkowě jsme zorganizovali výlet do Světa 

techniky v Ostravě, který se uskutečnil v prosinci 2015. 

Nedílnou součástí školy je dobrovolné sdružení Unie rodičů. V uplynulém školním 

roce se podařilo ve spolupráci s Unií rodičů zorganizovat nejednu akci - Pasování 

předškoláků, prvňáků a deváťáků, Plave celá škola, Výlet do neznáma pro děti i zákonné 

zástupce, Olympiáda dětí ve sportovní hale, brigádu na zahradě ŠD a elokovaného pracoviště 

apod . V červnu byl pro nejlepší žáky z každé třídy zorganizován výlet spojený s exkurzí do 

centra integrovaného záchranného systému v Ostravě. 

Uvědomujeme si nutnost spolupráce školy a zákonných zástupců. V letošním roce 

jsme tedy opět prodloužili naši účast v celostátním projektu Rodiče vítáni. Naší snahou je 

ještě více se soustředit a rozvíjet komunikaci a spolupráci s rodiči. V tomto školním roce jsme 

vzhledem k malému zájmu ze strany zákonných zástupců uspořádali pouze dvě Rodičovské 

kavárničky, při kterých jsme se věnovali aktuálním tématům.  

Pro zákonné zástupce žáků deváté třídy jsme v červnu organizovali již tradiční 

slavnostní vyřazení žáků v zasedací síni městského úřadu Bohumín. 

Názory zákonných zástupců nás zajímají a bereme jejich připomínky v úvahu, proto 

jsme v  dubnu uspořádali tzv. Besedu u kulatého stolu. Zde jsme se zabývali aktuálními 

tématy, vyslechli připomínky či doporučení rodičů, sdíleli názory na připravované úpravy 

okolí školy. Veškeré podněty jsme buď dále řešili se zřizovatelem či zapracovali do plánu pro 

další školní rok. 

Pro širokou veřejnost jsme uspořádali v předvánočním čase akci s názvem Dopis 

Ježíškovi, při které děti společně s rodiči či prarodiči psali svá vánoční přání a zároveň jsme 

při vánočním jarmarku prezentovali školu - jednak všechny prostory školy, jednak naši práci 

prostřednictvím výrobků žáků. Při této akci jsme úzce spolupracovali s oběma mateřskými 

školami.  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 akcí pořádaných školou či Unií rodičů, do kterých 

se mohli zapojit, tradičně jsme pořádali tzv. Školu nanečisto.  

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 2015/2016 byly realizovány: 

 

Evaluační nástroj Cílová skupina Termín 

Klima školy (dotazník Google) zákonní zástupci žáků a žákyň 2. - 9. tříd duben 2016 

Spokojenost a klima ve třídě – dotazník zákonní zástupci žáků a žákyň 1. třídy květen 2016 

Spokojenost a klima školní družiny zákonní zástupci žáků a žákyň ŠD květen 2016 

Sluníčko žáci a žákyně  9. A červen 2016 

 

Na základě opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, které nabylo 

účinnosti dne 1. března 2016 a kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání, jsme zahájili přípravy na změny našeho ŠVP Škola plná života. Z připomínek a 

doporučení pedagogů vyplynulo, že není nutné upravovat či měnit očekávané výstupy 

jednotlivých předmětů. Školní poradenské pracoviště vypracovalo a předalo koordinátorovi 

ŠVP podklady, které byly zapracovány do nové verze ŠVP. V souvislosti se zaváděním 

inkluze do škol a s vydáním upraveného RVP ZV tedy byla vytvořena inovovaná verze č. 3, 

která vstoupí v platnost od 1. 9. 2016.  

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Stanislava Krpcová, koordinátor ŠVP 



Závěrečná zpráva o plnění environmentální výchovy a osvěty ve škole (EVVO) 

(Příloha č. 3) 

 

Cílové skupiny  

 žáci základní školy a mateřských škol, 

 pedagogičtí a výchovní pracovníci školy, 

 nepedagogičtí pracovníci,  

 rodiče. 

 

Začlenění EVVO do ŠVP  

Průřezové téma EVVO je začleněno do povinných vyučovacích předmětů našeho 

školního vzdělávacího programu „Škola plná života“ (prvouka, přírodověda, vlastivěda, 

zeměpis, přírodověda, výchovy, chemie, fyzika).  

Žákům nabízíme v 7., 8. a v 9. ročníku volitelné předměty Robinsoni, Seminář ze 

zeměpisu a z přírodopisu a předmět ekologie, ve školním roce 2015/16 jsme vyučovali pouze 

Ekologii a to v 9. A. 

Průřezové téma EVVO bylo plněno i v ročníkových a celoškolních „projektech“. 

Proběhly tyto ročníkové „projekty“:    

 Vánoční strom pro zvířátka (1. a 2. ročník), 

 Přírodní krajiny (6. ročník), 

 Ekologická stopa (9. ročník). 

Zprávy ze všech projektů byly odevzdány koordinátorce ŠVP. 

Spolupráce s organizacemi  

I v tomto školním roce probíhala spolupráce s různými organizacemi:  

 MÚ v Bohumíně (pomoc při financování grantů, podpora v projektu „Ovzduší bez 

hranic“ - měření emisí a pomoc při organizaci konference),  

 Moravskoslezský KÚ (Krajská ekologická konference, dotační programy), 

 Asekol (sběr elektrozařízení),  

 A.S.A. (sběr papíru), 

 Ekobat (sběr baterií), 

 ZOO Ostrava (adopce),  

 Recyklohraní (projekt MŠMT), 

 SFŽP (ozdravný pobyt), 

 pan Otakar Závalský (profesionální ornitolog) - výukový program na ozdravném 

pobytu, 

 o. s. Rozchodník (výukové programy na ozdravném pobytu), 

 Regionální sdružení Těšínské Slezsko (projekt „Ovzduší bez hranic“), 

 VŠB-TU (exkurze, výukový program „Geologie hrou“), 



 ČHMÚ (exkurze), 

 Gymnázium Heyrovského (exkurze - Jistebník, konference, exkurze Jeseníky), 

 Základní školy v Bohumíně a Gymnázium Fr. Živného v Bohumíně (předávání 

zkušeností, konference), 

 Sdružení Tereza (projekt CO
2 

liga), 

 Sluňákov (distribuce výukových materiálů), 

 Družební škola v polském Zabelkowě (společný projekt o ovzduší). 

 

Ekohlídka  

Již osmým rokem na naší škole pracoval tým žáků 3. – 8. ročníku, pod názvem 

Ekohlídka. Tento tým se scházel pod vedením koordinátorky EVVO 2x měsíčně v 

přírodovědné učebně. Žáci dohlíželi na recyklaci odpadu ve svých třídách (na chodbách školy 

se nacházejí kontejnery na plast, papír, sklo, na baterie a elektrozařízení). Dále dbali na 

šetření energiemi a vodou, plnili úkoly z celostátního projektu Recyklohraní. Členové 

Ekohlídky se připravovali na měření emisí v roce 2016/17. 

 

Granty a projekty  

Ve školním roce 2015/16  jsme podali žádost o grant ke KÚ Moravskoslezského kraje 

pod názvem Badatelský inkubátor. Tato žádost byla schválena.  

V měsíci květnu jsme dokončili projekt pod názvem „Vidíme, co dýcháme“, který byl 

podpořen KÚ v roce 2015. Díky této dotaci jsme vybavili učebnu ICT technikou a vyvezli 

děti na exkurze do odborných laboratoří VŠB-TU a do ČHMÚ. Tento dotační program 

navázal na projekt Ovzduší bez hranic, do něhož jsme se zapojeni ve spolupráci 

s Regionálním sdružením Těšínské Slezsko. Projekt si klade za cíl zvýšit povědomí žáků o 

ekologii, o kvalitě ovzduší v regionu, propojit teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. 

Žáci byli seznámeni v rámci teoretické části s principy zdravého životního stylu a o rizicích 

spojených s nevhodným životním prostředím na zdraví obyvatel. V praktické části projektu 

žáci monitorovali kvalitu ovzduší v okolí školy, ale také na území družební školy v polském 

Zabelkowě. Filtry z měřícího zařízení byly zasílány do certifikované laboratoře, kde byly 

vyhodnoceny a výsledky zaneseny na internetové stránky www.i-air.eu. O průběhu měření 

naši žáci informovali na FCB, na konferencích - školní, městské, krajské, mezinárodní. 

Bohužel spolupráce s RSTS byla pomalá a nepravidelná. Problémy pramení z nepružnosti 

regionálního sdružení.  

V rámci finanční dotace ze SFŽP proběhl ozdravný pobyt v Jeseníkách v hotelu 

Neptun pro 90 dětí 1. stupně, s ubytováním i stravou v tomto zařízení jsme byli velmi 

spokojeni.  

V roce 2015/16 nebyla vyhlášena žádná výzva na ozdravné pobyty. Kolegyně z 1. stupně 

vypracovaly výukové programy na ozdravné pobyty na 2 školní roky.  

http://www.i-air.eu/


Ekologizace školy  

Ve spolupráci s provozními zaměstnanci školy jsme usilovali o šetření energií v rámci 

celé školy. Škola je vybavena termoregulačními ventily a zářivkami. Přednostně je nakupován 

kancelářský materiál z recyklovaných surovin. Ekohlídka  nadepsala značky na vypínače 

světel, tak abychom rozsvěceli pouze světla, která opravdu chceme rozsvítit.  

DVPP  

Koordinátorka se zúčastnila konference koordinátorů EVVO v Moravskoslezském 

kraji. Od 27. - 29. 8. 2015 se koordinátorka zúčastnila Letní školy EVVO koordinátorů. 

Ekologické centrum Sluňákov proškolilo polovinu PP mateřských škol i jednu učitelku 

základní školy v oblasti školních projektů EVVO. V příštím roce plánujeme proškolit další 

pedagogy. 

Žákovské konference  

V prosinci proběhla školní žákovská konference, které se zúčastnili žáci 3. - 9. 

ročníku, nejhojnější účast měla třída 4. A. 

V dubnu se žákyně 7. B zúčastnila krajské žákovské konference v Ostravě a se svým 

příspěvkem Sova pálená a obsadila 3. místo. Na této konferenci vystoupili s dokumentem o 

měření emisí na naší škole 2 žáci 9. ročníku. 

V květnu jsme v rámci dotačního programu „Vidíme, co dýcháme?“  zorganizovali 

městskou konferenci, na které představili své příspěvky nejen žáci naší školy, ale i žáci 

dalších bohumínských škol.  

V červnu Gymnázium v Bohumíně pořádalo mezinárodní ekologickou konferenci, 

které se zúčastnili 4 naši žáci.  

 



Zhodnocení konkrétních akcí 

 

Konkrétní akce školy, název 

akce 

Cílová skupina Termín Plnění 

Sestavení plánu práce na nový 

školní rok 2015/16, výroční 

zprávy 2014/15 

Všichni žáci školy, 

zaměstnanci školy 

Srpen, září  

2015 

Splněno 

Web stránky a FCB -

doplňování  informací o 

EVVO ve škole 

Všichni žáci školy, 

zaměstnanci školy 

Celoročně 

září - červen 

Splněno 

 

Pravidelné schůzky Ekohlídky Zájemci Celoročně září - 

červen 

Splněno 

Tvorba Kroniky s 

fotodokumentací aktivit, s 

ohlasy v tisku, k prezentaci 

činnosti 

Všichni žáci školy  

 

Celoročně 

září - červen 

Splněno 

 

Aktualizace nástěnky  na 

chodbě školy o akcích s 

EVVO tématikou 

Všichni žáci školy  

 

Celoročně září - 

červen 

Splněno 

 

Recyklohraní - sběr použitých 

baterií, elektrozařízení, 

mobilů, plnění úkolů 

Všichni žáci školy Celoročně 

září - červen 

Splněno 

 

Sběr starého papíru s firmou 

A.S.A. 

Všichni žáci školy Celoročně 

září - červen 

Splněno, nasbíráno 

celkem 2 678 kg, 

10,65 kg na 

jednoho žáka 

Třídění odpadu  Všichni žáci školy Celoročně 

září - červen 

Splněno 

 

Sběr tonerů Všichni žáci školy  Celoročně 

září - červen 

Splněno 

 

Výběr a organizace výukových 

programů s tematikou EVVO - 

dle momentální nabídky 

Všichni žáci školy 

 

Celoročně 

září - červen 

Výukové programy 

proběhly v rámci 
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Učitelé 
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předmětů 

Celoročně splněno 

Splněno,   1 PP 1. 

stupně 

adaptační pobyt  Žáci 6. třídy Říjen 2015 Splněno 

Školní žákovská přírodovědná 

konference  

Všichni žáci školy 4.11. 2015 Splněno 

Nazdobení vánočního stromu 

pro zvířátka (ptáky) 

Žáci 1. stupně Prosinec 2015 Splněno 

Příprava výrobků pro vánoční 
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Všichni žáci školy Říjen - prosinec Splněno 
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ročníku 

Vánoční jarmark Všichni žáci školy Prosinec 2015 Splněno 

Účast na Krajské žákovské 

konferenci 

Zájemci Jaro 2016 Splněno 

Organizace městské žákovské 

konference 

zájemci Jaro - květen 

2016 

Splněno 

Účast žáků na městské 

žákovské konferenci 

Zájemci Jaro - květen 

2016 

Splněno 

Návštěva ZOO Dle zájmu žáků Celoročně Přesunuto na září 

2016 



Návštěva záchranné stanice v 

Bartošovicích 

7. ročník Podzim 2015 Neproběhlo 

Adopce zvířátka v ZOO Všichni žáci školy Celoročně Splněno 

 

Organizace DVPP pro učitelky 

MŠ 

Učitelky MŠ Podzim 2015, 

zima 2016 

Splněno 

Ozdravný pobyt pro žáky 1. 

stupně - Jeseníky 

Žáci 1. stupně Březen 2016 Splněno 

Příprava žádostí na SFŽP na 

ozdravné pobyty pro školní 

roky 2016/17, 17/18 - pro 1. i 

2. stupeň 

Žáci 1. a 2. stupně Celoročně  Splněno 

 

Podávání grantových žádostí Všichni žáci školy Celoročně Schválen grant KÚ, 

Badatelský inkubátor 
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ekohlídka, všichni 

žáci školy 

Celoročně Splněno 
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ekohlídka, všichni 

žáci školy 

Celoročně Splněno 

Exkurze VŠB-TU, ČHMÚ Žáci Ekologie, 

ekohlídka, vybraní 

žáci školy 

Listopad, jaro 

2016 

Splněno 

Zapojení do soutěže CO2liga Žáci Ekologie Celoročně Splněno 

Distribuce EVVO pomůcek Koordinátoři EVVO Celoročně Splněno 

 

Akce nad rámec plánu 

 Kromě školní, městské a krajské žákovské ekologické konference jsme se zúčastnili i 

mezinárodní konference, kterou organizovalo Gymnázium v Bohumíně. 

 Žákyně 7. B byla na krajské konferenci mezi úspěšnými vystupujícími a byla přizvána 

na exkurzi do Jeseníků, kterou organizovalo Gymnázium Heyrovského v Ostravě.  

 Žáci 7. ročníku absolvovali výukový program „Geologie hrou“ na VŠB-TU. 



 V dubnu jsme zorganizovali společný česko-polský projekt zaměřený ovzduší v naší 

oblasti. Měřili jsme PM 10 v areálu partnerské školy v  Zabelkowě a poté naši žáci s polskými 

vytvořili 3D model města s největšími znečišťovateli ovzduší. 

 V rámci výuky Ekologie v 9. ročníku jsme navštívili Haldu Emu a sběrný dvůr 

společnosti BMS.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Žádníková, koordinátor EVVO 



Závěrečná zpráva o činnosti Školního sportovního klubu (ŠSK) 

(Příloha č. 4) 

 

Rok 2015/2016 nám přinesl další zkušenosti a nové zážitky.  

Na začátku školního roku proběhla schůzka se všemi členy klubu a také s rodiči dětí. 

Všichni byli seznámeni s prací klubu, s pravidly a povinnostmi členů a také s plánem akcí na 

rok 2015/2016. 

V tomto školním roce navštěvovalo ŠSK 50 členů. Věnovali jsme se aerobiku, 

gymnastice, tanci, ale i pohybovým hrám. Navštěvovaly ho děti naší ZŠ, ale i jiných ZŠ.  

V pondělí a ve středu byly hodiny aerobiku, v úterý hodina sportovních her. 

  Kroužek aerobiku byl nabídnut také dětem z MŠ FIT a Rafinerský lesík, které 

pravidelně každou středu docházely do tělocvičny naší školy. Tím jsme získali další zájemce 

o cvičení z řad dětí od 3 do 6 let, ale také zájem rodičů o naši školu. Děti se zapojily do 

nácviku na soutěž Děti fitness aneb sportem proti drogám, které se pravidelně každý rok 

zúčastňujeme. 

V prosinci se žákyně II. stupně naší školy zúčastnily soutěže v aerobiku jednotlivců na 

bohumínském gymnáziu. Žákyně naší školy obsadila 2. místo. 

Od ledna probíhal nácvik a příprava na soutěž skupinových choreografií Děti fitness 

aneb sportem proti drogám a na soutěž jednotlivců. 

V květnu, tak jako každoročně, proběhla na naší škole soutěž v aerobiku pro žáky 1. 

stupně ZŠ, a to ve třech kategoriích (1. třída, 2. a 3. třída, 4. a 5. třída).  

Soutěž Děti fitness aneb sportem proti drogám proběhla v dubnu v Ostravě. Děti se 

představily v kategorii mladší do 8 let skladbou „Roboti“ a obsadily 3. místo. Zajistily si tak 

postup na finále MIA festivalu v Praze. Cvičenky, které nacvičovaly duo „Chaplin“, na 

festival nepostoupily. Finále se letos konalo v Lucerně v Praze. Umístili jsme se na 6. místě. 

   Našim cílem bylo zvýšit zájem o cvičení na naší škole, podporovat zdravý životní 

styl žáků a žákyň, vytvořit kolektiv cvičenek i cvičenců se vztahem k zodpovědnosti a 

spolehlivosti. Podařilo se to jen částečně. Žáci druhého stupně o kroužek nemají zájem. 

Spousta dětí se do kroužku přihlásí, ale v průběhu roku naše řady opustí. Nemají výdrž a 

disciplínu. V příštím školním roce omezíme členství jen pro žáky I. stupně naší školy a děti 

z MŠ. Zaměříme se na soutěže jednotlivců. Začleníme do hodin více pohybových her a 

gymnastiku.   

  

 

 

 Zpracovala: Mgr. Simona Zdvomková, vedoucí ŠSK 



5. Závěrečná zpráva o činnosti školní družiny (ŠD) za školní rok 2014/2015 

(Příloha č. 5) 

 

V tomto školním roce pracovala v naší školní družině tři oddělení. První oddělení 

navštěvovali žáci 1. a 3. B třídy. Druhé oddělení navštěvovali žáci 2. a 3. B třídy.  

Třetí oddělení navštěvovali žáci 5. třídy a 2 žáci, kteří navštěvovali školní družinu 

jako doprovod (žáci, kteří se nezúčastňovali odpolední činnosti). Celkem v září školní družinu 

navštěvovalo 75 žáků, z toho bylo tzv. „doprovod“ 2 žáci. V říjnu byl počet zapsaných žáků 

74 (2 z tohoto počtu tvořili žáci jako „doprovod“). V listopadu a prosinci byl počet žáků 73 a 

z toho 2 žáci byli „doprovod“. V lednu se počet žáků snížil na 72 a 2 tvořili „doprovod“. 

V únoru byl počet žáků ještě o jednoho méně. Počet žáků byl 70 a z toho 1 žák vedený jako 

„doprovod“. Od března až do konce školního roku se počet žáků ustálil na 71 a z toho byl 1 

žák „doprovod“.  

Nový školní rok zahájily dvě paní vychovatelky a třetí oddělení vedla paní třídní 

učitelka 2. třídy. Od října nastoupila paní vychovatelka, která u nás pracovala pouze na čtyři 

měsíce. Od konce ledna až do konce školního roku u nás pracovaly paní učitelky 1. stupně 

jako vychovatelky. Střídaly se a každý den chodila paní učitelka z jiné třídy.  

V září jsme se seznámili s novými žáky, provozem a řádem školní družiny. Žáci byli 

rovněž seznámeni s cestou do a ze ŠD, s používáním výstražných terčíků při přecházení přes 

vozovku. V tomto měsíci proběhla na naší školní zahradě velká akce pro žáky z 1. a 9. tříd a 

jejich rodiče a rodinné příslušníky. Bylo to „Slavnostní pasování žáků“, kde byli žáci 

pasování rytíři. Také jim byly předvedeny rytířské souboje a žáci si mohli s nimi i zasoutěžit. 

Nezapomněli jsme na úklid altánku, skalky a jezírka. A v teplých dnech na zalévání. 

První naší celodružinovou akcí byl „Týden se zvířátky“. S dětmi jsme malovali a 

vyráběli zvířata a zvířátka různými výtvarnými technikami. Vyprávěli si o zvířátkách a 

zvířecích mazlíčcích. Hledali jsme v atlasech a encyklopediích zajímavosti ze světa zvířat. 

Další akcí byla oblíbená „Bramboriáda“, kde jsme z brambor vyráběli razítka, panáčky a jiné 

postavičky. Pak následoval „Týden stromů“. V tomto týdnu jsme sbírali listy stromů a učili se 

poznávat stromy podle listů. Vyzkoušeli jsme si frotáž a výrobu listových zvířátek a panáčků. 

Nejpěknější obrázky jsme si vystavili v prostorách školní družiny. Opět jsme se starali o 

altánek, skalku a jezírko.  

Listopad pro nás začal strašidelně. S žáky jsme vytvořili halloweenské lampiony - 

„Dýně“. Spolu s žáky ze 7. A třídy jsme dlabali dýně a vytvářeli dýňové obličeje. Také jsme 

malovali a vystřihovali dýně různých tvarů a velikostí.  V dalším týdnu na nás čekalo 

„Opékání párků“ na zahradě spolu s rodiči. Zde jsme měli možnost se blíže seznámit a rodiče 

mohli nakouknout do prostor školní družiny a naší kroniky. V dalším týdnu jsme se seznámili 

s pohádkami různých zemí. Starší děti četly mladším dětem a ty pak vlastními slovy 

vykládaly, co se jim nejvíce v pohádce líbilo. Malovaly hlavní hrdiny. Také vyprávěly o 

svých oblíbených knížkách a někteří nám i četly úryvky ze svých knih.  V tomto měsíci jsme 

se také začali spolu s žáky připravovat na „Vánoční jarmark“. Vyráběli jsme různé vánoční 

ozdoby a vytvářeli je různými výtvarnými technikami (ryby z CD, ořechové soby, vánoční 



stromečky z bavlnek, vánoční hvězdy z klacků od nanuků, ponožkové čerty a spoustu dalších 

výrobků). Tyto výrobky jsme pěkně zabalili a nachystali na jarmark. V dalším týdnu nás čekal 

velký úklid zahrady. Všechny stromy již opadaly a my jsme dostali za úkol hrabání listí.  BM 

Servis přivezl kontejner a my se pustili do hrabání. Tato akce se nám velmi líbila a v příštím 

školním roce ji určitě zopakujeme.  

V prvních dnech prosince jsme si společně ozdobili vánoční stromeček. Poslouchali 

vánoční koledy, povídali si o vánočních zvycích. Také jsme si vyrobili postavičky Mikuláše, 

Čerta i Anděla jako zápich do květináče. Pak na nás čekal „Vánoční jarmark“ a my se mohli 

pochlubit výrobky, které jsme vyrobili. Hlavní budova se na pár hodin proměnila ve vánoční 

školu a žáci spolu s rodiči se přišli podívat na vystoupení žáků, mohli si napsat vánoční dopis 

Ježíškovi, zazpívat vánoční koledy při klavíru, koupit si vánoční punč nebo nějaký výrobek. 

Následující den jsme se zúčastnili „Slavnostního vypouštění balonků“ na Náměstí T. G. 

Masaryka v Bohumíně, kde jsme si napsali svá přáníčka a najednou je všichni vypustili do 

oblak. V dalším týdnu na nás čekalo pečení a zdobení vánočních perníčků, do kterého se tento 

rok zapojili žáci všech ročníků. Pečení probíhalo celý týden kvůli velkému počtu dětí. V 

dalším týdnu nás čekala výroba vánočních ozdob různými výtvarnými technikami a z různých 

materiálů. Žáci si vyzkoušeli práci s korálky, třpytkami, bavlnkami a kořením. Každý si také 

vyrobil jmenovky na vánoční stůl a vánoční přáníčko. 

Po Vánocích jsme se všichni sešli u vánočního stromečku, kde žáci rozbalovali 

dárečky, které pro ně nadělil Ježíšek. Také jsme si vyprávěli o Třech králích. O sbírce nesoucí 

jejich název a zvycích s nimi spojených. V dalším týdnu proběhl „Sněhuláčkův týden“. Zde 

jsme s dětmi dělali sněhuláčky ze zdravotních dřívek, z barevných papírů, malovali 

voskovými pastely nebo temperovými barvami a vatovými tyčinkami. Nejpěknější obrázky 

byly vystaveny v prostorách ŠD. V tomto měsíci jsme spolu s žáky 4. a. 5. tříd vyráběli dárky 

pro děti, které se zúčastnily zápisu na naší škole. V posledním týdnu měsíce ledna jsme si 

zaskotačili venku ve sněhu. Tento týden jsme věnovali „Zimním radovánkám“. Stavěli jsme 

sněhuláky různých velikostí, sněhové stavby, dělali andělíčky do sněhu, koulovali se a hlavně 

jsme si to moc užili. 

V únoru na nás čekalo seznámení se s hlavním tématem školy v přírodě a tím byli 

mimozemšťané. Spolu s dětmi jsme vyrobili krabicovou kosmickou loď. Každý žák si vyrobil 

svou jmenovku a namaloval si svého mimozemšťana. V tomto období probíhala v obchodě 

Albert akce se semínky rostlin. A my jsme se rozhodli toho využít a spolu s žáky jsme sadili 

rostlinky rajčat, bazalky, paprik a jiných. A pozorovali jak pěkně klíči a rostou. Pak 

následoval „Valentýnský týden“. V tomto týdnu jsme vyráběli valentýnské záložky do knížky, 

valentýnské řetězy a valentýnská přáníčka pro kamarády, rodiče i prarodiče. Dále nás čekal 

„Týden šikovných ručiček“, kde jsme vyráběli kosmické a mimozemské rakety, malovali 

různé civilizace a jejich světy. Konec měsíce patřil „Týdnu malé hospodyňky“. Spolu s žáky 

jsme se seznamovali se zdravou a ne zdravou stravou, modelovali z plastelíny různé 

pochoutky a hlavně se těšili na pečení. Pekli jsme z listového těsta sladké a slané pochoutky, 

které přišli ochutnat i rodiče.   



V březnu jsme začali „Velikonočním týdnem“. Seznámili jsme se s tradicemi 

velikonočních svátků a vyráběli velikonoční kraslice. Někteří žáci je malovali voskem, někteří 

je lepili do košilek a někteří barvili v cibulových slupkách. Pak se vajíčka lepila na špejle a 

dozdobovala mašlemi a korálky. Také jsme malovali velikonoční zajíčky, vyráběli 

velikonoční slepičky a kuřátka. Další velkou akcí byla „Škola v přírodě“, kde jsme všichni 

vyjeli na Malou Morávku. Zde jsme si užívali krásných 11 dnů s mimozemšťany. Seznámili 

se s planetou „Šenebe“ a učili se mluvit jejich řečí. A na oplátku jsme obyvatele této planety 

seznamovali s krásami naší planety. Po příjezdu nás čekaly velikonoční prázdniny a my se 

sešli až v měsíci dubnu.  

Duben byl zaměřený na dopravní výchovu. Učili jsme se poznávat a malovat dopravní 

značky. Vyprávěli si, co je důležité mít na kole při jízdě, jak se chovat na vozovce při jízdě na 

kolečkových bruslích. V dalším týdnu k nám do naší školní družiny zavítala interaktivní 

pohádka s názvem „Jíme zdravě a s chutí“. Zde se žáci seznámili se zdravou a nezdravou 

stravou, zasoutěžili si, zazpívali si a dostali pracovní sešit věnovaný tomuto tématu. Další 

týden byl věnován koloběžkám a jízdním kolům. Žáci se učili poznávat jednotlivé části kol, 

učili se je sestavit z jednotlivých dílů (papírová maketa) a také je malovali tuší. Konec měsíce 

jsme věnovali Dni Země. Udělali jsme soutěž v malování barevnými křídami na chodník k 

tomuto tématu. Udělali si úklid zahrady, hřiště a místnosti s hračkami a sportovním náčiním. 

V tomto týdnu na nás čekala brigáda s rodiči na zahradě naší školní družiny. Rodiče nám 

pomohli při čištění jezírka, pletí skalky a sypání mulčovací kůry. Tatínci nám ořezali větve, o 

které se mohli děti zranit. Další rodiče vyváželi písek z doskočiště k průlezkám. Maminky se 

zapojily do zaplétání větviček v altánku. Po práci na nás čekalo opékání párků.   

Květen začal „Týdnem našich maminek“. Vyrobili jsme krásné přáníčka pro 

maminky. Někteří vyrobily přáníčko z písmen z různých časopisů, někteří otiskly mamince 

ruku a připsali věnování a jiní napsali básničku. V dalším týdnu na nás čekaly závody na 

koloběžkách a kolečkových bruslích. Starší žáci připravili spolu s paní vychovatelkou trať, 

kde si všichni vyzkoušeli jízdu mezi kládami, jízdu po osmičce, přenášení kuželky z místa a 

jiné místo a jízdu mezi body. Tu si mohli žáci projet na koloběžce nebo kolečkových bruslích 

na čas. Nejlepší žáci byli vyhodnoceni a dostali malou sladkou odměnu. Další akcí bylo 

„Cestování za zvířátky“. V tomto týdnu jsme malovali vymývací technikou na zahradě, kde 

jsme malovali různé živočichy žijící v různých světadílech. Také jsme si vyprávěli se žáky o 

návštěvách zoo. Někteří nám vyprávěli, jaká zvířátka potkali při pobytech na dovolených. 

Závěrem jsme měli skupinové práce, kde žáci dostali mapu světa a měli za úkol vybarvit a 

namalovat zvířata žijící v těchto státech. Vše měli možnost najít v encyklopediích a knihách o 

zvířatech. Nezapomněli jsme na náš vrbový altánek, skalku a jezírko, které jsme zalévali a 

pleli. 

Červen začal „Dětským dnem“, kde jsme si zasoutěžili na zahradě družiny. Každý 

dostal malou sladkou odměnu. V dalším týdnu na nás čekala zdravověda. Všichni jsme se 

stali doktory a učili se jak ošetřit drobná poranění, spálení na od sluníčka, úpal nebo úžeh. 

Také jsme si povídali o klíšťatech, se kterými se setkáváme i na zahradě ŠD. Další týden jsme 

se seznámili s Brazílií a olympijskými hrami. Žáci hledali v mapě, kde tato země leží, jaké má 

památky, čím se tam platí, kdo tam žije ze zvířat. Naučili jsme se malovat olympijské kruhy a 



jejich význam. Také jsme si vyprávěli o našich sportovcích a sportech na letní olympiádě. A 

pak již na nás čekalo závěrečné opékání párků. Do této akce se zapojili rodiče při rozdělávání 

ohně, krájení párků a úklidu. Také nás překvapili rodiče v tom, že pro děti donesli nakrájenou 

zeleninu a bonbony na opékání. Všem se tato akce líbila. V posledním týdnu školního roku 

jsme se zaměřili na celkové hodnocení. Povídali si o tom, co se nám nejvíce líbilo, co se nám 

líbilo méně a co vůbec. A podle toho se v příštím školním roce budeme snažit sestavit plán. 

V tomto školním roce jsme žákům zajišťovali pitný režim, kupovali papírové 

kapesníčky, bonbony a malé sladkosti. Vše z peněz, které se vybírají začátkem školního roku 

na pitný režim. Vyúčtování proběhlo na konci června. 

Celý školní rok byl zaměřený hlavně na celodružinové akce a pobyt na zahradě školní 

družiny. V těchto akcích se mohli žáci vydovádět, předvést své znalosti z kroužků, které 

navštěvují. Rodiče jsme zapojovali do „Týdne mladé hospodyňky“ a při opékání párků. Byli 

jsme překvapeni, že se zapojovali ve velmi velkém počtu. Dále se nám podařilo zapojit do 

akcí školní družiny i děti, které ji nenavštěvují i s třídními učiteli 

V těchto akcích budeme pokračovat i v dalším školním roce.   

V tomto školním roce jsme odebírali časopis Informatorium, kde jsou různé náměty 

pro práci ve školní družině, spousta různých otázek a odpovědí pro činnost ŠD. Dále časopis 

„Dráček“, ve kterém jsou různé návody a nápady na výtvarnou a pracovní činnost. Různé 

pohádky a doplňovačky. Pro starší žáky časopis ABC a mladší žáky Mateřídoušku. Žáci v 

těchto časopisech rádi luští dětské křížovky, rébusy, hádanky a čtou zajímavé články o 

přírodě, vědě a technice. Také rádi vystřihují různé modely aut, domů nebo kostry zvířat. 

Neprováděli jsme žádné náročné opravy. Jediné, co nás ve školní družině čekalo, byla 

výměna všech WC mís. Jiné drobné opravy jako jsou upadnuté kliky od dveří nebo rozbité 

obložení v šatnách a v hernách jsme si opravovaly samy. Po prázdninách nás čeká oprava 

žaluzií.  

V tomto školním roce jsme rozdaly anonymní dotazníky pro rodiče. Zde rodiče měli 

možnost odpovídat na dotazy týkající se chodu školní družiny, vybavení, spolupráce s paní 

vychovatelko. S výsledky dotazníků byli rodiče seznámení na nástěnce v šatně školní družiny 

i na internetových stránkách školy.  

 

 

 

 

 

Zpracovala: Petra Kosarzová, vedoucí ŠD 

 



Plnění plánu Výchovy ke zdraví a naplňování Zdravé školy ve školním roce 2014/2015 

(Příloha č. 6) 

 

Hlavním a jedním z nejdůležitějších bodů školního roku 2015/2016 byla inovace 

projektu podpory zdraví. V říjnu 2015 byl na Státní zdravotní ústav v Praze zaslán inovovaný 

projekt Školy podporující zdraví. V květnu 2016 jsme obdrželi kladné vyjádření a s tím 

spojené osvědčení a dohodu o spolupráci a schválení našeho projektu na další čtyři roky. 

Všechny akce, uvedené v plánu výchovy ke zdraví, byly v letošním roce splněny. 

 

Plnění plánu Výchovy ke zdraví ve školním roce 2015/2016 

 

1. Zdravé zuby 

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

  svět a Přírodověda, 

- v letošním školním roce nebyly dodány pracovní listy pro žáky, i když byly    

  několikrát mailem urgovány, 

- v rámci Dne zdraví 7. 4. 2016 a v rámci výuky 31. 3. a 1. 4. 2016 proběhla ve všech  

  třídách beseda Dentální hygiena, kterou provedly studentky stomatologie UP  

  Olomouc.         

 

2. Ovoce a zelenina do škol 

- zapojení do projektu EU a ČR, 

- přehled dodaných produktů viz dále, 

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

  školní rok, 

- zapojili jsme se do plnění doprovodných programů – dne 19. 2. 2016 proběhl ve  

  všech třídách 1. stupně interaktivní program Den s Mrkvounem, 

- děti se svými obrázky zapojily do výtvarné soutěže organizované firmou  

  Ovocentrum. 

 

3. Hravě žij zdravě ? 

- žáci 5. ročníku se zapojili v rámci předmětu informatika, nadšení žáků však  

        neodpovídá našim představám, žáci zadané úkoly neplní, dostatečně se jim nevěnují, 

      - je na zvážení vyučujícího informatiky, zda se v příštích letech budeme zapojovat. 

 

4. Plave celé město 

- zapojení žáků do celostátní soutěže měst - splněno 7. 10. 2015. 

 

5. Adaptační kurz 

- žáci 6. ročníku se zúčastnili kurzu v termínu 5. - 9. 10. 2015 společně s třídní u 

  učitelkou a školním psychologem.   

 



6. Etické dílny 

- žáci 7. - 9. ročníku, 

- všechny plánované besedy organizované Občanským sdružením Pavučina proběhly  

   v období září - říjen 2015. 

         

7. Škola v přírodě 

- žáci 1. - 5. ročníku, 

- ozdravný pobyt ve zdravotně příznivém prostředí se uskutečnil v termínu 14. 3. - 24.  

  3. 2016, zúčastnilo se 90 dětí 1. stupně. 

 

8. Normální je nekouřit 

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

   průběžně po celý školní rok v rámci výuky Člověk a jeho svět a Prvouka. 

         

9. Odznak všestrannosti olympijských vítězů 

- žáci 5. – 9. ročníků se opět zapojili do soutěží, někteří se zúčastnili okresního kola  

  této soutěže. 

 

10. Lyžařský výcvikový kurz 

- z důvodu malého zájmu ze strany žáků se v letošním školním roce nepodařilo kurz  

  naplnit. 

 

11. Městské kolo v aerobiku 

- zúčastnili jsme se soutěže pro 2. stupeň, kterou organizovalo Gymnázium Bohumín, 

- pro žáky 1. stupně jsme organizovali v naší tělocvičně soutěž, ve které byli naši žáci  

  úspěšní a obsadili přední místa ve všech kategoriích. 

 

12. Prevence zneužívání návykových látek a osobní bezpečí 

- dne 21. 1. 2016 se konal interaktivní program na téma Finanční gramotnost, který  

  jsme  organizovali prostřednictvím společnosti Abraka muzika; program absolvovali  

  všichni žáci školy, 

- v průběhu měsíce listopad se uskutečnily pro žáky 2. - 6. ročníků besedy    

  organizované občanským sdružením Prevalis.     

  

13. „Rodičovské kavárničky“ 

- besedy s rodiči na aktuální témata byly organizovány nepravidelně, v letošním    

  školním roce se uskutečnily dvě. 

 

 

 

 



Celoškolní projekty 

  

 - Práva dětí - projekt žáků 5. ročníku  T: splněno 

 

 - Mám právo, mám povinnost 

   - projekt žáků 9. ročníku  T: splněno 

 

 - Den zdraví - žáci 1. - 9. ročníků   T: splněno 

 v rámci Dne zdraví bylo prostřednictvím iPadů realizováno 

dotazníkové šetření mezi náhodně vybranými žáky 4. – 9. tříd na téma 

Den zdraví (Má smysl pořádat Dny zdraví? Ovlivní to mé postoje a 

chování? Zaujalo mne letošní téma Dne zdraví? Jaké téma bych zvolil 

pro příští rok? Jakou formu projektového dne upřednostňuji?), 

 prostřednictvím Facebooku a webových stránek školy měli možnost se 

zapojit i zákonní zástupci žáků - tématem dotazníku bylo kouření a 

prevence návykových látek; bohužel, i přestože byl dotazník naprosto 

anonymní, zapojila se pouze malá část rodičů.  

 

  

 

 

 



OVOCE DO ŠKOL 2015/2016 – 1. pololetí 

16. září 2015    Nektarinka 

30. září 2015   Hroznové víno, švestka 

14. října 2015   Hruška, jablko 

20. října 2015   Jablko, Kubík 

11. listopadu 2015  Jablko, hroznové víno 

25. listopadu 2015  Hruška, mandarinka 

9. prosince 2015   Mandarinka, ovocná kapsička Kubík 

14. prosince 2015   Ananasový salátek 

13. ledna 2016   Jablko, moštík 

25. ledna 2016   Jablko, moštík, ovocný salát - mix 

OVOCE DO ŠKOL 2015/2016 – 2. pololetí 

10. února 2016   Hruška, pomeranč  

23. února 2016   Baby karotka 

7. března 2016   100% ovocná šťáva Kubík 

31. března 2016   Jablko, pomeranč 

4. dubna 2016   Banán, ovocný mošt 

18. dubna 2016    Cherry rajčata, hruška  

2. května 2016   Jablko, 100% ovocný mošt 

16. května 2016   Směs jarní zeleniny 

30. května 2016   Jahody 

13. června 2016    Třešně, hrachové lusky 



Akce mimo celoroční plán 

V tomto školním roce se opět dařila spolupráce školy s oběma mateřskými školami. 

Veškeré akce organizované Unií rodičů byly nabízeny také zájemcům z mateřských škol. 

Letos jsme opět navázali na každoroční tradici a jedenkrát v měsíci se konala pro zájemce – 

předškoláky tzv. škola nanečisto. Zde se děti z posledního ročníku mateřské školy hravou 

formou připravovaly na nenásilný přechod z mateřské školy do školy základní. Pro zájemce 

z řad zákonných zástupců jsme také organizovali ukázkové hodiny s možností zúčastnit se 

výuky. 

Další akce školy 

Plave celá škola - ve spolupráci s Unií rodičů byla organizována již tradiční a 

oblíbená akce – večerní plavání v bohumínském bazénu. Akce se konala letos dvakrát - 

v listopadu a červnu a zapojili se do ní jednak žáci naší základní školy, tak také děti z obou 

našich mateřských škol. 

Zdravá 5 - výukový program s lektory pro žáky 3. – 5. tříd na téma zdravý životní 

styl. 

Jíme zdravě a s chutí - interaktivní program Standa a Vanda pro děti školní družiny. 

Dopis Ježíškovi – společná akce žáků školy, dětí z obou mateřských škol a jejich 

zákonných zástupců spojená s vánočním jarmarkem a prodejem výrobků dětí. 

Nestlé Healty Kids - výukový program s lektory pro žáky 4. - 7. tříd na téma zdravá 

výživa. 

„Děti fitness aneb sportem proti drogám“  - členky Školního sportovního klubu se 

již tradičně účastnily celostátní soutěže v aerobiku a svým vystoupením se probojovaly až do 

finále v Praze.       

Abilympiáda - žákyně  9. ročníku se již tradičně podílely na organizaci a zdárném 

průběhu Abilympiády. Jedná se o společné setkání dětí ze stacionářů z okolních měst (Český 

Těšín, Karviná) a dětí bohumínských mateřských škol. 

Výlet do neznáma - po loňské velice úspěšné akci pro žáky a jejich zákonné zástupce 

i v letošním školním roce Unie rodičů zorganizovala výlet do neznáma; akce se zdařila, počasí 

přálo a výlet byl všemi účastníky z řad žáků, rodičů i pedagogů hodnocen velice pozitivně. 

Výlet „za odměnu“ - unie rodičů uspořádala závěrem školního roku pro vybrané žáky 

školy výlet spojený s exkurzí do centra integrovaného záchranného systému a Planetária 

Ostrava.   

Sportovní den v hale - žákovský parlament uspořádal pro všechny ročníky na konci 

školního roku den plný her a soutěží  ve sportovní hale a sportovištích areálu Bospor 

Bohumín.   

 



Nabídka kroužků se sportovní tematikou či tematikou zdraví 

V letošním roce při škole opět pracoval Školní sportovní klub, zájemcům byl nabízen 

kroužek aerobiku a kroužek sportovních her pro žáky prvního stupně. Kroužek aerobiku se již 

tradičně zúčastnil celostátní soutěže „Děti fitness aneb sportem proti drogám“. Ve školním 

roce 2015/2016 byla rozšířena nabídka kroužků se sportovní tematikou o kroužek plavání.  

Nabídka školy 

 

 Aerobik - žákům a žákyním 1. - 9. tříd a také dětem předškolního věku 

 Sportovní hry - žákům a žákyním prvního stupně 

 Plavání - žákům a žákyním 5. - 9. tříd 

DVPP v rámci výchovy ke zdraví 

V letošním roce byla využita nabídka DVPP a zástupce ředitelky se zúčastnila 

celodenního semináře v Olomouci s názvem „Den zdraví na pedagogické fakultě s podtitulem 

Organizace, programy a projekty podpory zdraví a prevence rizikového chování“. Podněty ze 

semináře byly konzultovány se školním metodikem prevence. 

 

Zpracovala: Mgr. Stanislava Krpcová, koordinátor ŠVP 



7. SWOT analýza školy 

(Příloha č. 7) 

 

1. Klady 

 

Mater. - techn. oblast 

 možnost využití zahrad všech budov, areál školního dvora a zahrady pro výuku i 

mimoškolní činnost 

 nadstandardní vybavení tříd a učeben ICT technikou  

 vybavenost školy (nábytek, dostatek kvalitních pomůcek) 

 odborné učebny (jazyková, fyzikálně-chemická, multikulturní, přírodovědná, 

knihovna, 2x PC učebna, výtvarná, hudební) 

 čisté a estetické prostředí školy 

 keramická pec a dílna Beník 

 nadstandardní vybavení školní družiny - zahrada, herny, jídelna, možnost pohybu 

 dotace MěÚ na pohybové aktivity (plavání, bruslení, školní sportovní klub) 

 využití prostorů sportovního zařízení školy zájmovými organizacemi pracujícími 

s dětmi 

 grantová úspěšnost 

 elokované pracoviště - odloučení menších dětí, zahrada 

 

Personální oblast 

 stabilizovaný pedagogický sbor 

 kvalifikovaní učitelé 

 společná sborovna, vstřícní učitelé, dobrý kolektiv 

 schopnost a ochota pedagogů se dále vzdělávat, spolupracovat, domluvit se, 

komunikovat, vzájemná spolupráce a pomoc mezi pedagogickými pracovníky 

 výhoda společné sborovny, málo učitelů → snadnější domluva 

 rodinné prostředí → okamžité řešení situací (řešení se neodkládá) 

 výhoda asistenta pedagoga a školního psychologa 

 aktivně pracující ŠPP  

 

Výchovně - vzdělávací oblast 

 Zdravá škola 

 zaměření na EVVO, účast na EVVO konferencích 

 vysoká úroveň začlenění čtenářské gramotnosti 

 integrace dětí se SVP, škola je přístupna všem žákům  

 realizace celoškolních projektových dní v homogenních i heterogenních skupinách 

 účast žáků v soutěžích 

 družba, příhraniční spolupráce 

 vzájemné hospitace  

 metody RWCT, inovativní metody výuky začlenění ICT do výuky 

 individuální přístup k žákům  

 využívání poznatků DVPP ve výchovně vzdělávacím procesu 

 mimoškolní akce - besídky, výstavy, dny otevřených dveří,… 

 nabídka zájmové činnosti 



 spolupráce s institucemi města - knihovna, K3, apod. 

 organizace přestávek s pobytem venku  

 výhodný rozvrh hodin pro učitele TV 

 vstřícnost vedení školy  

 ochota nepedagogických pracovníků 

 

Ostatní 

 logo školy → možnost zviditelnění se  

 činnost Unie rodičů 

 otevřenost školy vůči dalším partnerům - rodiče, obec, zájmové organizace 

 prezentace školy v místních médiích a na sociálních sítích 

 činnost Rady školy 

 zájem zřizovatele 

 provázanost s mateřskými školami 

 výborní žáci - sportovci i přes handicap absence sportovního hřiště 

 široká nabídka akcí pro rodiče a děti 

 spolupráce s kavárnou Bastien v sousedství elokovaného pracoviště 

 

2. Zápory 

Mater. - techn. oblast 

 absence vlastního velkého sportovního hřiště 

 absence „pracovních dílen“ pro žáky 

 poloha školy - směrem k hlavní cestě, omezené větrání, hlučné prostředí okolí školy 

 malý prostor jídelny bez možnosti výběru jídla 

 školní družina na odloučeném pracovišti, přechody dětí mezi budovami 

 neefektivně využívaná keramická pec po účely školy 

 

Personální oblast 

 málo učitelů - mužů 

 malý kolektiv → velká zátěž, mnoho funkcí 

 strach ze změn u PP 

 stárnoucí kolektiv 

 

Výchovně - vzdělávací oblast 

 žáci z větší části ze sociálně slabých rodin, větší koncentrace problémových dětí, 

problémová spádová oblast, pověst a historie školy 

 stoupající agresivita, neklid, hlučnost, vulgárnost žáků 

 malá spoluúčast rodičů na chodu školy, problémoví rodiče = spádovost, nezájem 

rodičů 

 neúspěšnost způsobena také slabším sociálním zázemím žáků, nestabilita rodinného 

prostředí 

 malá nabídka zájmových kroužků 

 poloha školy → hodně škol v centru města (obrovská konkurence) 

 spojování tříd na předměty (dělení na chlapecké a dívčí skupiny v rámci TV) 



 chybějící speciální pedagog 

 ne zcela fungující UR 

 

3. Hrozby 

 odchod žáků na víceletá gymnázia 

 spojování tříd →vysoké počty žáků na třídu 

 snižování počtu žáků → méně učitelů → nízká abrobovanost →spojení s jinou školou 

 málo pedagogů → přetíženost 

 ještě větší nezájem rodičů 

 špatné životní podmínky rodičů, nezaměstnanost, odliv „mozků“ z MSK 

 kumulace propadajících žáků 

 pomluvy na sociálních sítích 

 inkluze 

 konkurence blízké školy  

 nestabilní rodinné prostředí žáků, přibývající počet žáků z nepřizpůsobivých romských 

rodin 

 parkoviště v okolí školy  

 zánik ZŠ Pudlov Bohumín 

 

4. Příležitosti 

 změna stylu a forem výuky, alternativní směry 

 škola rodinného typu 

 zvýšení komunikace s rodiči, upevnění „tripartity“ 

 změna financování 

 zlepšení fungování UR 

 vyhlášení tzv. „šablon“ 

 inkluze 

 spolupráce s jinými školami mimo město Bohumín 

 flexibilní kolektiv 

 podpora zřizovatele 

 vůle ke změnám 

 usilovat o získání dalších finančních prostředků prostřednictvím nejrůznějších 

projektů a grantů 

 reklama, vytvoření vizuální identity, dlouhodobě cílevědomě budovat „PR“ školy 

 prohloubení spolupráce s MŠ v dopoledních hodinách 

 pozitivní „haló efekt“ 

 větší nabídka volitelných předmětů od nižších ročníků 

 elektronické TK a ŽK 

 návrat k osvědčeným akcím (ŠvPř, LVVZ, letní tábor, apod) 

 promyšlené akce v rámci projektu Rodiče vítání ve třídách 

 zřízení nových učeben – např. čtenářských dílen apod. 

 změny v hodnocení žáků 

 rekonstrukce zahrady elokovaného pracoviště 

 

 

 



5. Naše priority 

1. škola rodinného typu při zachování pilířů Zdravé školy (schváleno SZÚ v červnu 2016 

na další 4 roky - pohoda prostředí, zdravé učení, otevřené partnerství), podporovat 

zdravý styl života, vést k pozitivnímu vztahu k pohybu (plavání, bruslení, sportovní 

kroužek, ovoce do škol, výchova ke zdraví, škola podporující zdraví) 

2. změny výuky, změna ve fungování PK, využití inovativních metod výuky 

3. uplatnění získaných dovedností a znalostí v životě a v praxi - to co učíme, aby bylo 

pro život (maximální využití pomůcek, projekty, názornost, exkurze, metoda příkladu, 

volit učivo vhodné pro život, metody RWCT, individuální přístup diferenciace učiva 

vzhledem ke schopnostem jednotlivců…) 

4. respektovat pravidla školního řádu, pravidla třídy, práva i povinnosti všech účastníků 

vzdělávacího procesu, respektovat dohodnutá pravidla (pravidla tříd, školy, systém 

DÚ, pracovní řád…) 

5. úspěšné přijetí žáků na střední školy a uspět v konkurenci s ostatními ZŠ 

6. integrace dětí s podpůrnými opatřeními, podpora žáků nadaných a talentovaných, 

tolerance k žákům s SPU, postiženým, atd. 

7. změna v komunikaci s rodiči - tripartitní třídní schůzky, osobní setkání, větší role 

třídního učitele, … prohloubit vztah učitel - žák - rodič (ukázkové hodiny, konzultace 

a rozhovory s rodiči, tripartitní třídní schůzky, třídní akce, výlety, brigády, dotazníky, 

konzultační hodiny učitelů, diskuze s rodiči, kulaté stoly …)  

8. podporovat zdravé sebevědomí, hrdost ke škole, k rodině, městu i státu, snaha 

reprezentovat (OSV, účasti na soutěžích, vztahy s družební školou, školní vlajka, 

hymna, dresy, vizuální identita,...) 

9. podpora čtenářství a čtenářské gramotnosti (dílny čtení apod.) - nastavit další pravidla 

10. začleňování ICT techniky (tablety) do výuky 

11. podporovat mimoškolní aktivity (klub Beník, ŠSK, rozšíření nabídky školních 

kroužků, ...)  

12. upevňovat pozitivní vztah k přírodě - zaměření na EVVO, prohloubení  

13. potlačení šikany a prevence negativních jevů (MPP, poradenské zařízení, ŠP,…) 

14. podpora anglického jazyka (výuka Aj od 1. tř., povinné volitelné cizí jazyky, 

konverzace, spolupráce s MŠ) 

15. úzká spolupráce s předškolními zařízeními, plynulý přechod na základní školu (do 

školy bez obav – projekt Škola nanečisto, spolupráce s MŠ, výuka dětí z MŠ ve škole, 

jazyková výuka, nová pravidla v „náborech“...) 

16. plynulý přechod na slovní hodnocení - postupně v 1. období ŠVP (1. - 3. ročník), 

sebehodnocení žáků 

17. diskuze nad změnami v organizaci dne školy 

18. estetizace okolí školy a vstupu do budovy 

 

 

 



6. Rámcový dlouhodobý plán školy v rámci Školy podporující zdraví 

Rámcový dlouhodobý plán školy navazuje na předchozí autoevaluaci a vyjadřuje filozofii 

našeho přístupu k podpoře zdraví ve škole. 

Formulace dlouhodobých cílů Způsoby řešení stanovených cílů 

1. Pokračovat v utváření zdravého  

a pohodového školního 

prostředí. 

- pokračovat v modernizaci učeben i tříd, zapojovat se do grantů 

  a získávat finance k modernizaci 

- udržet a zlepšovat vybavení informačními a komunikačními  

  technologiemi 

- dokončit výměnu oken na chodbách hlavní budovy 

- stále vylepšovat estetické prostředí školy 

- zajistit opravy hygienického zázemí ve školní družině 

  a v tělocvičně školy 

- ve spolupráci se zřizovatelem zajistit obnovu zahrady  

  na odloučeném pracovišti 

2. Utvářet a formovat mezilidské 

vztahy, vzájemnou spolupráci, 

toleranci. 

- optimálně nastavit pravidla ve třídách, řád školy a provozní  

  řády učeben 

- pokračovat v realizaci programu prevence sociálně   

  patologických jevů s cílem vytvářet bezpečné prostředí pro  

  žáky 

- rozvíjet a zvyšovat míru tolerance k odlišnostem, respektovat  

  individualitu dětí a rodinného zázemí 

- zařazováním projektových dnů napříč školou zvyšovat  

  spolupráci ve věkově smíšených skupinách i ve třídách 

- nadále nabízet služby Školního poradenského pracoviště  

  (psycholog, výchovný poradce, metodik prevence) 

3. Prohlubovat kladný vztah dětí, 

zákonných zástupců i všech 

zaměstnanců ke škole. 

- užší spoluprací s pracovníky školy nadále posilovat důvěru ve 

  vedení a vizi školy 

- snažit se řešit možné problémy ihned v prvopočátku, řešit  

  problémy s nadhledem a pedagogickým taktem 

- vážit si a v rámci možnosti ocenit dobré výsledky žáků i všech 

  zaměstnanců školy 

- posilovat důvěru a vztahy mezi žáky i učiteli prvního a druhého 

  stupně 

- posilovat a rozvíjet vztahy mezi učiteli a zákonnými zástupci 



4. Podporovat zásady zdravé 

životosprávy  

a zdravého životního stylu. 

- využívat všech časových i prostorových možností ke zdravému 

   a všestrannému pohybu 

- účelně využívat dotace zřizovatele k využití všech sportovišť  

  ve městě v rámci výuky i mimoškolních aktivit 

- stále zkvalitňovat výuku zdravého životního stylu, spojovat  

  s aktivními metodami učení 

- zapojovat se do soutěží vyhlášených SZÚ, MŠMT či jinými  

  organizacemi v rámci zdraví 

- využívat nabídky besed, exkurzí a programů  

- nadále se zapojovat do projektu Ovoce do škol, Zdravé zuby,  

  Normální je nekouřit, Zdravá pětka … 

- umožnit dětem vhodné volnočasové aktivity nabídkou  

  zájmových kroužků školy 

- nadále zařazovat ekologické aktivity a rozvíjet environmentální 

  vzdělávání žáků 

5. Spojovat učení s praktickým 

životem 

- zařazovat do výuky prožitkové a aktivní metody učení,  

  projektové vyučování 

- propojení výuky s možnostmi ve městě a okolí (Den řemesel,  

  Abilympiáda, …) 

- využívat profesí rodičů či příbuzných  

6. Umožňovat přiměřenost a výběr 

obsahu učiva. 

- rozvíjet zájmy, potřeby a talent žáků vhodnou nabídkou 

  volitelných předmětů (jazykové, sportovní, výpočetní techniky, 

  přírodovědné, ekologické) 

- možnost výběru začleňovat do práce při výuce (podle nadání  

  a schopností žáka možnost volby z více úrovní) 

- rozšiřovat školní knihovnu o encyklopedie a publikace  

  k vyhledávání informací 

- účelně zařazovat práci s komunikačními technologiemi,  

  s interaktivní a výpočetní technikou 

7. Motivovat k rozvíjení dobrého 

jména školy, k reprezentaci. 

- podporovat talent a nadání žáků ve všech oblastech (sport,  

  jazyky, výtvarná a hudební výchova, …) 

- motivovat žáky k reprezentaci školy v soutěžích  

  organizovaných městem, MŠMT, SZÚ aj. 

- prezentovat práce žáků ve škole, v místním tisku, … 

8. Vytvářet demokratické principy 

spolupráce ve výuce. 

- dodržovat dohodnutá pravidla  

- vytvářet prostředí důvěry, ústy a sebeúcty 

- rozvíjet týmovou práci, toleranci 

- umožnit vyjádřit názor, dát šanci a prostor každému, kdo o to  

  požádá a respektuje dohodnutá pravidla 

- rozvíjet vzájemnou komunikaci ve vztazích učitel – žák,  

  učitel – zákonný zástupce 

- pokračovat ve spolupráci žáků vyšších a nižších ročníků 

- nadále zadávat žákům 9. ročníku témata Absolventských prací 

- zařazovat do výuky skupinovou práci 



9. Zdůrazňovat význam zpětné 

vazby, podporovat 

sebehodnocení a kritické 

myšlení. 

- pochvaly před třídou i ve školním rozhlase 

- ocenit práci žáků nejen ve škole, ale i při mimoškolních  

  aktivitách 

- vést k diskusi a možnosti obhájit svůj názor, navrhovat řešení 

- hodnocení i mírných pokroků a vývoje jedince 

- vedení žáků k sebehodnocení a kritickému hodnocení jejich 

  práce 

- posilovat objektivní hodnocení 

10. Nadále vytvářet školu fungující 

na demokratických principech. 

- dodržovat vytvořený systém práv a povinností všech skupin  

  osob ve škole 

- využívat žákovský parlament jako poradní orgán pro  

  demokratické řízení školy 

- zapojovat žáky při organizaci odpoledních akcí pro veřejnost,  

  pro žáky školy a jejich zákonné zástupce  

- reagovat na podněty zákonných zástupců k výchově  

  a vzdělávání 

- umožnit zákonným zástupcům podílet se na akcích  

  organizovaných školou 

- nadále se zapojovat do projektu Rodiče vítání a zařazovat  

  vhodné aktivity k posílení důvěry a vzájemných partnerských  

  vztahů 

- umožnit pedagogům vlastní volbu dalšího vzdělávání a  

  osobního růstu 

11. Zpřístupňovat školu veřejnosti. 

- organizovat společné akce dětí, zákonných zástupců  

  a pedagogů 

- prohlubovat spolupráci s mateřskými školami 

- usilovat o větší zapojení zákonných zástupců do života školy 

- podporovat činnost Unie rodičů 

- pokračovat v prezentaci školy v médiích a na veřejnosti 

- propagovat hlavní informační zdroj  - webové stránky školy,  

  sociální sítě 

 

12. Rozvíjet spolupráci s institucemi 

města i regionu. 

- nadále spolupracovat s partnery školy  

- podporovat spolupráci s institucemi a organizacemi ve městě 

- rozvíjet spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů, Policií ČR,  

  Městskou policií aj. 

 

 

 

 


