Údaje o provedených opravách za školní rok 2017/2018
(Příloha č. 2)

Budova Beneše 456:







oprava svodů okapů ZŠ Beneše ze strany dvora i od strany od cesty,
oprava střechy ZŠ Beneše, vytmelení zatékajících částí střechy,
výměna venkovních dveří z průjezdu do dvora ZŠ Beneše,
oprava střechy budovy ZŠ Beneše ze strany ul. Čáslavské po silném větru a krupobití,
malování sborovny, chodba 2. patro v budově ZŠ Beneše,
úprava omítky a nalepení ochranných prvků Acrovyn v jídelně budovy ZŠ Beneše,
včetně výměny dveří a nalepení ochranných prvků i na dveře jídelny,
 výměna ventilů topení v budově ZŠ Beneše,
 malování jídelny, WC a stěny v tělocvičně budovy ZŠ Beneše – po zatopení vodou
(prasklý přívod vody k umyvadlu).

Budova ZŠ Masarykova 362 (elokované pracoviště):
 malování učebny a chodby v budově na ul. Masarykova,
 výměna PVC v učebně budovy na ul. Masarykova – 20 tis. Kč,
 úprava omítky a nalepení ochranných prvků Acrovyn na části stěn v učebně.

Budova školní družiny na ul. Okružní:
 výměna PVC v jídelně školní družiny na ul. Okružní.

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. 3)
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 v 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

Termín

1. Den stromů
1. - 9. ročník

20. 10. 2017
1. 3. 2018

2. Práva dětí
5. ročník

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

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

ČAS 3

18. – 22. 9. 2017

1. Volný čas

6. Naše město
7. Ministerstva
9. Přírodní krajiny
10. Den EU
11. Energie
12. Voda
13. Vánoční strom pro zvířata
14. Rodokmen

VO 8

8. a 15. 11. 2017

PŘ, Z 6

21. 3. 2018

Z9

8. 6. 2018

CH 9

3. a 10. 1. 2018

CH 8

5. 3. 2018

ČAS 1,2

18. 12. 2017

VO 6

12. 6. 2018

15. Rasismus
16. Meandry řeky Odry
16. Odznak všestrannosti ...

Z9

1. a 5. 6. 2018

Z7

15. 6. 2018

Tv 6, 7

září – červen

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. Sebehodnocení probíhalo také v ŽK, hlavně na 1. stupni.
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
předmětem mnoha diskuzí na pedagogických provozních poradách nebo setkáních
předmětových komisí. I nadále je nutné se tomuto tématu 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 školení
nazvané Úvod k metodám formativního hodnocení žáků, dále jsme se věnovali pravidlům pro
stanovení osobních a profesních cílů pedagoga.

V celkovém pojetí vzdělávání v 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 Bosporem, 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 školou v polském Zabelkowě se konaly dvě
akce. Nejprve jsme v prosinci 2017 pro děti z Polska a žáky 3. A uspořádali projekci a besedu
v Mobilním planetáriu. 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 k 105. výročí založení
naší 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 na rozvoj komunikace a spolupráce 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 jsou společně ve trojici učitel – zákonný zástupce – žák projednávány
vzdělávání i výchova každého žáka. 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, která je spojena
s lampionovým průvodem a opékáním párků. Děti obou mateřských škol se se svými
vystoupeními zapojily také do slavnostní akademie a svými výrobky přispěly ke zviditelnění
naší školy 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

Sluníčko

žáci a žákyně 9. A

únor 2018
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 projektu
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 CLILL.

Zpracovala: Mgr. Stanislava Krpcová, koordinátor ŠVP

Závěrečná zpráva o plnění environmentální výchovy a osvěty ve škole (EVVO)
(Příloha č. 4)
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“ (člověk a jeho svět, zeměpis,
přírodověda, výchovy, chemie, fyzika).
Žákům v 7., 8. a v 9. ročníku nabízíme volitelné předměty Robinsoni, Seminář ze
zeměpisu a z přírodopisu a předmět ekologie, ve školním roce 2017/18 jsme vyučovali pouze
ekologii a to v 9. A.
Průřezové téma EVVO bylo plněno i v ročníkových a celoškolních projektech.
Proběhly tyto:
celoškolní projekty

Den stromů

ročníkové projekty

Vánoční strom pro zvířata (1. a 2. roč.)
Přírodní krajiny (6. roč.)
Meandry řeky Odry (7. 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 (podpora v projektu „Ovzduší bez hranic“, měření emisí),
Moravskoslezský KÚ (Krajská ekologická konference, letní škola),
Asekol (sběr elektrozařízení),
FCC (sběr papíru), Ekobat (sběr baterií),
ZOO Ostrava (adopce, soutěž),
Recyklohraní (projekt MŠMT),
pan Otakar Závalský (profesionální ornitolog) – výukový program,
Regionální sdružení Těšínské Slezsko (projekt „Ovzduší bez hranic“),
Slezské gymnázium v Opavě (projekt Emise),

 Základní školy v Bohumíně a Gymnázium Fr. Živného v Bohumíně (předávání
zkušeností, konference),
 Sdružení Tereza (projekt CO2 liga),
 Sluňákov (distribuce výukových materiálů),
 SmVak (výukový program),
 BMS,
 Ekokom,
 Albrechtova střední škola v Českém Těšíně – Envofilm.
Ekohlídka
Již desátým rokem v naší škole pracoval tým žáků 3. – 9. 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 zapojili do měření emisí.
Granty a projekty
Během školního roku jsme pokračovali v projektu „Ovzduší bez hranic“, do něhož
jsme zapojeni ve spolupráci s Regionálním sdružením Těšínské Slezsko (RS). 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 s riziky spojenými s nevhodným životním prostředím na zdraví
obyvatel. V praktické části projektu žáci monitorovali kvalitu ovzduší v okolí školy. Filtry
z měřícího zařízení byly zasílány do certifikované laboratoře, kde měly být vyhodnoceny a
výsledky zaneseny na internetové stránky, ovšem spolupráce se sdružením nefunguje. Odezva
ze strany RS není v současnosti žádná.
Spolupráce se Slezským gymnáziem v Opavě v rámci projektu Emise, probíhala v
prvním pololetí velmi intenzivně. Zúčastnili jsme se dvoudenní konference v Opavě, výšlapu
na Lysou horu a výjezdu do brněnské univerzitní laboratoře. Byly zpracovány pracovní list y
pro výuku fyziky, které byly prověřeny ve výuce v 6. ročníku. Podmínkou byla i povinná
propagace projektu. Projekt byl ukončen k 31. 12. 2017.
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.
Město Bohumín vybavilo další 4 třídy rekuperačními jednotkami, které zajišťují výměnu
vzduchu ve třídách.

DVPP
Koordinátorka EVVO se zúčastnila konference koordinátorů EVVO
v Moravskoslezském kraji. V přípravném týdnu se koordinátorka zúčastnila Letní školy
EVVO koordinátorů.
Žákovské konference, olympiády
V dubnu 2018 se žák 6. A třídy zúčastnil krajské žákovské konference v Ostravě s
příspěvkem pod názvem „Vývoj králíka”, v silné konkurenci obsadil 3. místo. Se stejnou
prezentací získal 1. místo v červnu na Gymnáziu v Bohumíně. V květnu své znalosti ověřil v
krajském kole chovatelské olympiády v Ostravě, obsadil zde 2. místo a následně postoupil v
srpnu do celorepublikového kola.
Zhodnocení konkrétních akcí
Konkrétní akce školy

Cílová skupina

Termín

Zodpovídá

Plnění

Sestavení plánu práce
všichni žáci školy,
na nový školní rok
zaměstnanci školy
2017/18, výroční zpráva
2016/17

srpen, září 2017

koordinátor
EVVO, další
PP

Web stránky, FCB
školy – doplňování
informací o EVVO
ve škole

všichni žáci školy,
zaměstnanci školy

celoročně
září - červen

koordinátor splněno
EVVO, další
PP

Pravidelné schůzky
Ekohlídky

zájemci

celoročně
říjen - červen

koordinátor
EVVO

Tvorba Kroniky s
všichni žáci školy
fotodokumentací aktivit,
s ohlasy v tisku,
k prezentaci činnosti

celoročně
září - červen

koordinátor splněno
EVVO, další
PP

Aktualizace nástěnky na všichni žáci školy
chodbě školy o akcích s
EVVO tématikou

celoročně
září - červen

koordinátor
EVVO

splněno

Recyklohraní - sběr
všichni žáci školy
použitých baterií,
elektrozařízení, mobilů,
plnění úkolů

celoročně
září - červen

koordinátor
EVVO

splněno

splněno

splněno

Sběr starého papíru
firmou F.C.C.

všichni žáci školy

celoročně
září - červen

koordinátor
EVVO, PP,
parlament,
ekohlídka

splněno

Třídění odpadu

všichni žáci školy

celoročně
září - červen

koordinátor splněno
EVVO,
vedení
školy,
příslušní
třídní učitelé,
ekohlídka

Sběr tonerů

všichni žáci školy

celoročně
září - červen

koordinátor
EVVO,
vedení
školy, další
PP

Výběr a organizace
všichni žáci školy
výukových programů
s tematikou EVVO –
dle momentální nabídky

celoročně
září - červen

koordinátor nesplněno –
EVVO, další nebyla nabídka
PP

Výukový program
Strom života

žáci 6. a 7. ročníku

listopad, leden

koordinátor splněno
EVVO, další
PP

Venkovní učebna –
údržba družinové
zahrady

všichni žáci školy

září – červen

družina,
splněno
vedení
školy,
koordinátor
EVVO, další
PP, Unie
rodičů,
ekohlídka

Konference EVVO
v MSK, DVPP, letní
škola koordinátorů

Žádníková,
učitelé
přírodovědných
předmětů

celoročně

koordinátor
EVVO

Škola v přírodě –
adaptační pobyt

žáci 6. třídy

říjen 2017

vedení školy, splněno
koordinátor
EVVO, další
PP

Nazdobení vánočního
stromu pro zvířata
(ptáky)

žáci 1. stupně

prosinec 2017

příslušní
splněno
třídní učitelé
1. a 2. tř.

splněno

splněno

Účast na Krajské
žákovské konferenci

zájemci

jaro 2018

koordinátor splněno
EVVO,
vedení školy

Návštěva ZOO

dle zájmu žáků

celoročně

příslušní
splněno
třídní učitelé,

Adopce zvířátka v ZOO všichni žáci školy

celoročně

PP, vedení
školy

Den stromů

všichni žáci školy

říjen 2017

vedení školy, splněno
všichni PP

Příprava žádostí na
SFŽP na ozdravné
pobyty pro školní roky,
2018/19, 2019/20 – pro
1. i 2. stupeň

žáci 1. a 2. stupně

celoročně

učitelky 1. a splněno
2. stupně,
vedení školy,
koordinátor

Podávání grantových
žádostí

všichni žáci školy

celoročně

koordinátor grantovou žádost
EVVO,
podala MŠ Rafík
vedení školy

Měření emisí

žáci Ekologie,
ekohlídka, všichni
žáci školy

celoročně

koordinátor splněno
EVVO, další
PP vedení
školy

Prezentace výsledků
měření

žáci Ekologie,
ekohlídka, všichni
žáci školy

celoročně

koordinátor
EVVO, další
PP, vedení
školy

z naší strany
splněno,
Regionální
sdružení
nespolupracuje

Výukové programy
Velký svět techniky

5. a 8. ročník

celoročně

PP

splněno

Zapojení do soutěže
CO2liga

žáci Ekologie

celoročně

koordinátor
EVVO

splněn pouze
1úkol

Distribuce EVVO
pomůcek

koordinátoři EVVO

celoročně

koordinátor
EVVO

splněno

Rekuperace vzduchu

žáci 2. stupně

celoročně

vedení školy splněno

Projekt Emise

ekohlídka, Ekologie

celoročně

koordinátor,
další PP

splněno

splněno

Akce nad rámec plánu
 účast v soutěži ZOO - 6. tř.,
 instalace rekuperačních jednotek do dalších 4 tříd.

Zpracovala: Mgr. Jana Žádníková, koordinátor EVVO

Závěrečná zpráva o činnosti Školního sportovního klubu (ŠSK)
(Příloha č. 5)
V tomto školním roce pracovaly pod ŠSK dva kroužky: aerobik a sportovní hry.
Celkem klub navštěvovalo 35 členů. Tréninky aerobiku byly v pondělí a ve středu od 15
do 16 hodin. Sportovní hry se konaly v pondělí od 14 do 15 hodin. Aerobik navštěvovali žáci
celého prvního stupně, sportovní hry hlavně žáci 1. a 2. třídy.
V aerobiku jsme se zaměřili na aerobik, výrazový tanec, gymnastiku, jógu a pilates.
Trénovali jsme na soutěž jednotlivců, která proběhla v dubnu v naší ZŠ. Zde jsme soutěžili ve
třech kategoriích (1. třída, 2. a 3. třída, 4. a 5. třída). Ve všech kategoriích jsme se umístili
na předních místech.
Sportovní hry byly zaměřeny na míčové a sportovní hry jako je vybíjená, fotbal,
florbal, miniházená. Obratnost jsme rozvíjeli v překážkových drahách a gymnastice.
V listopadu 2017 proběhly oslavy 105. výročí školy. V hodinách aerobiku jsme
nacvičovali na školní akademii.
Z dotace města jsme zakoupili sportovní gymnastické náčiní.

Zpracovala: Mgr. Simona Zdvomková, vedoucí ŠSK

Závěrečná zpráva o činnosti školní družiny (ŠD) za školní rok 2017/2018
(Příloha č. 6)
V naší ZŠ pracovala od 4. září 2017 tři oddělení školní družiny. I. oddělení
navštěvovali žáci 1. a 2. tříd, II. oddělení navštěvovali žáci 3. a 4. tříd a III. oddělení
navštěvovali žáci 5. tříd a žáci platící doprovod (nezúčastňují se odpolední činnosti ŠD).
Celkem bylo v září zapsáno 73 žáků. Tento počet se během celého školního roku měnil a
v červnu 2018 bylo zapsáno jen 68 žáků. O žáky se starají p. vychovatelky, které mají
odbornou kvalifikaci a dlouholetou pedagogickou praxi.
Tradičně se I. oddělení školní družiny nachází v přízemí školní budovy. Máme
možnost využívat i hernu II. oddělení a tělocvičnu, které se nacházejí v 1. patře budovy.
Herny jsou dobře osvětlené, vybavené barevným nábytkem odpovídajícím právě této věkové
skupině. Ve ŠD byl také umístěn přenosný počítač s připojením na internet, tiskárna,
dataprojektor a X Box. Tato skutečnost je velmi vítaná, jelikož si můžeme promítnout
například fotografie ze života ŠD a školy, poslouchat písničky, vyhledávat aktuální
informace, tisknout různé šablony a omalovánky k daným měsíčním tématům. I zabudovaný
kamerový systém pro kontrolu vstupu cizích osob do budovy je velmi pozitivním krokem s ohledem na bezpečnost dětí
ŠD poskytuje dětem možnost smysluplného, zábavného a zajímavého využití
volnočasových aktivit všech účastníků. Děti mají k dispozici hračky pro chlapce i děvčata,
knihy, časopisy, stolní hry, sportovní potřeby, ale také pomůcky pro výtvarné, pracovní,
rekreační, hudební a odpočinkové činnosti. Družina využívala nejen herny, ale má také
možnost využívat hrací prvky přímo před školní družinou na travnatém prostoru zahrady, kde
se také nachází vrbový altánek s přírodním posezením, jezírko a skalka. Na zahradě se
nachází i hřiště s basketbalovým košem a ohniště s příjemným posezením.
Ranní provoz družiny probíhal od 6.00 hodin do 7.30 hodin, kdy děti spolu s p.
vychovatelkami přecházely z budovy ŠD do hlavní budovy ZŠ a na malou budovu ZŠ.
Odpolední provoz začínal od 11.30 hodin každý den kromě úterý, kdy začínal ve 12.30 hodin.
Konec provozu ŠD je v 16. 30 hod.
Mezi nejčastější aktivity ve školní družině patřila výtvarná činnost, zaměřená na různé
techniky malování. Dále pracovní činnost, kde jsme využívali lepení, stříhání a jiné práce
s papírem, a také hudební, kdy jsme si připomněli známé i méně známé písničky a koledy za
doprovodu hudby z Youtube. Ke sportovní činnosti děti využívaly tělocvičnu a hernu v 1.
patře, kde rády dováděly při hrách na X Boxu.
Hlavně jsme se snažili trávit s dětmi co nejvíce času venku. K tomu nám sloužila
zahrada a hřiště ŠD. Zde si děti hrály hry podle svého zájmu. Také poznávaly květiny,
stromy, rostliny a zvířata.

Měsíční akce školní družiny:
ZÁŘÍ – „Poznáváme se, pomáháme si“
 Seznámení nových žáků s provozem ŠD, novými spolužáky, cesta ze
školy do ŠD a zpět
 Sběr kaštanů a šišek
 Zalévání vrbového altánku, zaplétání větviček spolu s žáky z 9. třídy,
čištění jezírka a skalky
 Čištění ptačích budek s p. Závalským
ŘÍJEN: „Barevný podzim“





„Ježkův týden” – tvoření ježků různými výtvarnými technikami
“Šachy” – zahájení činnosti kroužku
„Bramboriáda”
„Dýňový týden” a zapojení se do halloweenské akce města v Hobby
parku a „Halloweenské tvoření”

LISTOPAD: „Ať žijí duchové“







Halloweenský průvod s opékáním párků na zahradě ŠD
„Ať žijí duchové” – skupinová práce, zpěv písní z tohoto filmu
„Listopadové tvoření” – tvoření z přírodnin a listů
„Advent přichází” – malování a vyrábění čertů, Mikulášů a andělů
„Advent” – výroba adventních svícnů
Pomoc při organizaci školní akademie k 105. výročí založení ZŠ

PROSINEC: „Těšíme se na Vánoce“





„Čertovský týden” – malování a tvoření čertů
„Mikulášské bruslení” v maskách o sladké ceny (akce i pro rodiče)
Pečení a zdobení perníčků
„Týden vánočních ozdob” – výroba ozdob z různých materiálů,
výzdoba školní družiny
 Výroba vánočních dárečků pro pracovníky MÚ
LEDEN: „Královna zima“
 „Tříkrálový týden” – kdo to byli Kašpar, Melichar a Baltazar, společné
hledání a čtení na Wikipedii, tvoření a malování
 „Tvoření ptáčků” – výroba ptačích krmítek, krmení ptáčků na zahradě
ŠD, malování

 „Mráz maluje na okna” – malování barvami a solí, suchými křídami
 „Týden zimních radovánek” – pobyt na zahradě ŠD
ÚNOR: „ Bacilů se nebojíme!“
 Týden s pohádkou „Ledové království” – malujeme, tvoříme a zpíváme
 „Valentýnský týden”
 „Bacilů se nebojíme” – povídání o bacilech, hledání na Wikipedii,
malování a tvoření
 „Bylinkový týden” – vaření a ochutnávka bylinkových čajů, poznávání
bylinek
BŘEZEN: „Vstávej sluníčko“
 „Kniha je můj kamarád” – druháci čtou prvňákům z knihy „Brouk
Pytlík”, hraní scének z této knihy, malování, tvoření
 „Těšíme se na Velikonoce” – zhotovení výrobků na velikonoční jarmark
 „Velikonoční jarmark” v tělocvičně ZŠ, prodej výrobků
 Zalévání vrbového altánku a skalky
DUBEN: „Chraňme přírodu“
 Výroba dárečků pro děti k zápisu do 1. třídy – ručníkoví medvídci
 „Dopravní týden” – učíme se básničku o semaforu, malujeme,
vyrábíme puzzle s dopravní tématikou
 „Týden Země” – úklid zahrady, jezírka a skalky, sázení semínek, sběr
listů a větviček
 „Pálení čarodějnic” – výroba Moreny, malování, stříhání a lepení, akce
na zahradě ŠD
 Zalévání vrbového altánku a skalky
KVĚTEN: „Ach ta pravidla!“
 „Týden maminek”
 „Týden s piráty” – cestujeme po mořích celého světa a hrajeme si na
piráty
 „Týden malých zahradníků” – přesazování všech květin, dávání nové
hlíny, pletí skalky, čištění jezírka
 Zalévání vrbového altánku a skalky

ČERVEN: „Prázdniny klepou na dveře“
 „Týden dětí” – soutěže na zahradě ŠD o malé sladké odměny
 Opékání párků s rodiči na zahradě ŠD
 „Týden zdravovědy” – učíme se ošetřovat drobné úrazy, které si
můžeme způsobit během prázdnin (odřeniny, štípnutí od vos, …)
 „Těšíme se na prázdniny” – zpěv prázdninových písní, malování
nejkrásnějších prázdnin
 Vyhodnocení portfolií s žáky 1. a 2. tříd
Ze všech akcí paní vychovatelky pořizovaly fotografie a ty zveřejňovaly na Facebooku
školní družiny a v kronice ŠD.
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 akce „Mikulášské bruslení“ 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 opět 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 pro mladší žáky Mateřídouška.
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.
V tomto školním roce opět probíhal šachový kroužek, který navštěvovalo 10
žáků. Kroužek navštěvovali i žáci, kteří nenavštěvují ŠD a žáci 2. stupně. I v tomto roce se
žáci zúčastnili tzv. „Šachiády”, která se konala v červnu. Naši žáci obsadili krásná druhá
místa v kategorii chlapců i dívek. Kroužek se konal každý čtvrtek vždy od 14. 00 hodin do 15.
30 hodin.
Neprováděli jsme žádné náročné opravy. Jediné, co nás ve školní družině čekalo, byla
výměna linolea v jídelně školní družiny. Toto bylo provedeno během letních prázdnin. Jiné
drobné opravy jako jsou upadnuté kliky od dveří nebo rozbité obložení v šatnách a v hernách
jsme si opravovaly samy.

Zpracovala: Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Plnění plánu Výchovy ke zdraví a naplňování Zdravé školy ve školním roce 2017/2018
(Příloha č. 7)
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 projektem
se snažíme v maximální míře využít nabídky programů, které nabízejí neziskové organizace,
občanská sdružení či další subjekty.
Všechny akce, uvedené v plánu výchovy ke zdraví, byly v letošním roce
splněny. Zároveň jsme využili mnoho z nabídek, které škola v průběhu roku obdržela a které
vhodně doplňovaly plnění cílů Školy podporující zdraví.
Plnění plánu Výchovy ke zdraví ve školním roce 2017/2018
1. Zdravé zuby
 plněno průběžně po celý školní rok v 1.- 5. ročníku v rámci výuky Člověk a
jeho svět,
 děti z 1. tříd absolvovaly preventivní program Veselé zoubky,
 pro žáky 1. stupně jsme využili nabídku studentek LF UP Olomouc –
preventivní program Dentální hygiena.
2. Školní projekt
 zapojení do projektu EU a ČR,
 pravidelné dodávky ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků – v tomto
školním roce byl program rozšířen a nabídka byla poskytnuta všem žákům a
žákyním školy, 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 – v měsíci dubnu proběhl
v 1. A, 1. B. a 2. A interaktivní výukový program, v červnu pak pro žáky 3.A,
4. A, 5. A a 5. B ochutnávka ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků
s maskotem,
 děti se svými obrázky zapojily do výtvarné soutěže „Ovoce a zelenina 5x
denně“, která byla organizovaná Státním zdravotním ústavem a do soutěže
„Malujeme se Školním projektem“ organizované dodavatelskou firmou
Ovocentrum V+V.

3. Hravě žij zdravě
 žáci 5. ročníku se již tradičně zapojili do soutěže v rámci předmětu
informatika, soutěž probíhala od září do prosince 2017.
4. Plave celé město
 zapojení žáků do celostátní soutěže, aktivní podpora města Bohumín.
5. 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 zajišťovala třídní učitelka ve spolupráci se školním psychologem.
6. Etické dílny
 výchovný program pro žáky 7. – 9. ročníku zaměřený na osobnostní a sociální
výchovu,
 v tomto školním roce byly nově uspořádány besedy také pro žáky prvního
stupně, všechny plánované besedy zorganizovali pracovníci Občanského
sdružení Pavučina.
7. Škola v přírodě
 ve školním roce 2017/2018 nebyla pro žáky organizována škola v přírodě.
8. 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.
9. Odznak všestrannosti olympijských vítězů
 v září 2017 naši školu reprezentoval jeden žák v celostátním kole, které se
uskutečnilo v Brně,
 žáci 6. a 7. ročníků se opět zapojili do soutěží, stanovené úkoly plnili průběžně
a za své výkony byli ohodnoceni na konci školního roku (získali celkem 9
bronzových odznaků, 2 stříbrné a 1 diamantový),
 v květnu se družstvo žáků zúčastnilo okresního kola, probojovat se do kola
krajského se nám ovšem letos nepodařilo.
10. Lyžařský výcvikový kurz
 v březnu 2018 se v Karlově pod Pradědem konal lyžařský kurz, kterého se
účastnili zájemci z 1. i 2. stupně.

11. Městské kolo v aerobiku
 v prosinci 2017 se vybrané dívky zapojily do soutěže pro 2. stupeň, kterou
organizovalo Gymnázium Bohumín,
 pro žáky 1. stupně jsme již tradičně v naší tělocvičně v dubnu 2018
organizovali Městské kolo v aerobiku, ve kterém byly naše žákyně úspěšné a
obsadily přední místa ve všech vypsaných kategoriích.
12. Prevence zneužívání návykových látek a osobní bezpečí
 díky finanční dotaci MěÚ Bohumín navštívili žáci a žákyně 5. ročníku
preventivní program „Revolution train“,
 vybraní žáci 8. a 9. ročníku se zapojili do projektu Městské policie Bohumín –
„Právo na školách“, žáci absolvovali výjezdní kurz v Beskydech,
 v průběhu školního roku se uskutečnily pro žáky 1. stupně tvořivé dílny
organizované občanským sdružením Theatr ludem,
 v rámci prevence soc. - patologických jevů byly v průběhu roku pro žáky 2.
stupně zorganizovány besedy „Memento“ a „To je zákon, kámo!“,
 ve školním roce 2017/2018 jsme ve spolupráci s Městskou policií uspořádali
rodičovskou kavárničku na téma Drogy, na níž byly zákonným zástupcům
žáků prezentovány základní informace této problematiky.
Celoškolní projekty
Práva dětí

- projekt žáků 5. ročníku.

Mám právo, mám povinnost
- projekt žáků 9. ročníku.
Den zdraví

- žáci 1. - 9. ročníků,
- v rámci Dne zdraví byly organizovány přednášky, besedy nebo dílny
(např. masáže Děti dětem),
- akci zorganizoval školní psycholog ve spolupráci s třídními učiteli.

OVOCE DO ŠKOL 2017/2018 – 1. pololetí

5. září 2017

nektarinka, Kubík

18. září 2017

banán, švestka, jogurt, mléko

2. října 2017

jablko, hroznové víno, mléko

16. října 2017

jablko, bluma, mléko

30. října 2017

mandarinka, hruška, mléko

13. listopadu 2017

rajče, jablko, mléko

27. listopadu 2017

mandarinky, ovocný nápoj, mléko

11. prosince 2017

mrkev, mléko

10. ledna 2018

pomelo, mléko, jogurt

15. ledna 2018

jablko, mléko, jogurt

29. ledna 2018

pomeranč, mléko, biojogurt

OVOCE DO ŠKOL 2017/2018 – 2. pololetí

12. února 2018

mrkev, pomeranč – salát, mléko, biojogurt

1. března 2018

mandarinka, jablko, mléko, žervé

12. března 2018

jablko + červená řepa, mléko, biojogurt

3. dubna 2018

jablko, Kubík, mléko, žervé

16. dubna 2018

hruška, cherry rajčátka, mléko, žervé

3. května 2018

blumy, 100% ovocná šťáva, mléko, žervé

14. května 2018

zeleninový salát, Kubík – kapsička, mléko, biojogurt

1. června 2018

meruňky, Moštík, mléko, biojogurt

11. června 2018

meloun, jogurt, mléko

Akce mimo celoroční plán
1. Spolupráce s mateřskými školami
V tomto školním roce se opět dařila spolupráce školy s oběma mateřskými školami.
Aerobik a využití tělocvičny
Naším cílem je vzbudit u dětí lásku k pohybu a sportu, snažíme se působit na děti tak,
aby se pohyb a sport staly pravidelnou součástí jejich života. Každoročně nabízíme dětem již
od předškolního věku možnost zapojit se do činnosti Školního sportovního klubu
prostřednictvím kroužku aerobiku, kde se děti seznamují nejen s aerobikem, ale využívají
veškeré vybavení naší tělocvičny. Děti z mateřských škol se svými učitelkami přivítaly
možnosti školy a ke sportovním aktivitám využívaly tělocvičnu také v dopoledních hodinách.
Mateřská škola Fiškolka uspořádala v tomto školním roce v tělocvičně několik odpoledních
akcí, kdy společně sportovaly děti se svými rodiči.
Škola nanečisto
Letos jsme opět navázali na každoroční tradici a uspořádali jsme několikrát pro
předškoláky tzv. školu 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.
Než půjdu do školy
Novinkou školního roku 2017/2018 byla celoroční spolupráce MŠ Rafík s budoucími
učitelkami 1. tříd. Paní učitelky se systematicky a pravidelně vždy 1x týdně věnovaly
budoucím školákům a připravovaly je pro vstup do školy.
Kouzelná chemie
Letos byla opět pro předškoláky zorganizována oblíbená hodina se zajímavými pokusy
v chemické učebně naší školy.
2. Akce organizované Unií rodičů
Plave celá škola
Ve spolupráci s Unií rodičů se konala již tradiční a oblíbená akce – večerní plavání
v bohumínském bazénu. Akce proběhla dvakrát – v prosinci a v době jednodenních
pololetních prázdnin v únoru.
Výlet k rozhledně
Po několika velice úspěšných akcích pro žáky a jejich zákonné zástupce i v letošním
školním roce Unie rodičů zorganizovala v květnu výlet. Tentokrát jsme se vydali pěšky

k meandrům řeky Odry a nově vybudované rozhledně. Akce byla rodiči hodnocena velice
kladně.
Výlet „za odměnu“
Unie rodičů uspořádala závěrem školního roku pro vybrané žáky školy výlet na
Slezskoostravský hrad, kde se konala akce Chemie na hradě. Letos se výletu zúčastnili žáci,
kteří se aktivně zapojili do soutěže ve sběru starého papíru.
Spolek Unie rodičů se mimo výše uvedené akce celoročně organizačně či finančně
podílel na mnoha dalších akcích organizovaných školou – např. Halloween a Pálení
čarodějnic, příprava mikulášských balíčků, příprava a zajištění prodeje výrobků na
Velikonočním jarmarku či závěrečné sportovní odpoledne pro zaměstnance a rodiče na
Adventure golfu.
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.
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
Ve školním roce 2017/2018 jsme se nezúčastnili žádného vzdělávání v rámci výchovy
ke zdraví z důvodu nedostatečné nebo nevhodné nabídky, která by splňovala námi stanovené
cíle v rámci projektu Školy podporující zdraví. Z důvodu zavádění inkluze a narůstající
nutnosti vzdělávání žáků se SVP absolvovali všichni pedagogové školení zaměřené na
vzdělávání žáků s PAS, Aspergerovým syndromem a dalšími poruchami. Zároveň jsme se
věnovali roli asistentů pedagoga ve třídě, spolupráci se zákonnými zástupci těchto žáků a
možnostem spolupráce s dalšími institucemi (SPC, PPP).
Výukové materiály VKZ
V rámci výuky Výchovy ke zdraví jsou vyučujícím 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).
Zpracovala: Mgr. Stanislava Krpcová, koordinátor ŠVP

