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1. Základní údaje o škole 

 

1.1 Škola 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 

Sídlo školy: Veřovice 276, 742 73 Veřovice 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Právní subjektivita: Od 10. 1. 2003 

Zařazení do sítě škol: 21. 3. 1996 č. j. 1-946/40/95-17 

IČO:  750 29 286 

Identifikátor školy: 600 138 216 

IZO:  102 244 669 Základní škola 
 119 800 608 Školní družina 

 103 068 058 Školní jídelna 
 107 625 679 Mateřská škola 

 103 080 953 Školní jídelna - výdejna 

Vedení školy: Mgr. Renata Štěpánová, ředitel školy, statutární orgán školy, 
datum jmenování: 1. 8. 2012 

 Mgr. Magdalena Obšivačová, zástupce ředitele školy, od 1. 9. 2016 

Kontakt: 556 857 066 (ředitelna školy) 

556 808 475 (školní jídelna) 
555 444 971 (mateřská škola) 

e-mail info@zsverovice.cz 
www.zsverovice.cz   

datová schránka jammiwf 

 

1.2 Zřizovatel 

Název zřizovatele: Obec Veřovice 

Sídlo zřizovatele: Veřovice 70, 742 73 Veřovice 

Právní forma: Obec 

 e-mail obecni.urad@verovice.cz  

www.verovice.cz 

 

1.3 Přehled oborů vzdělávání (podle zápisu ve školském rejstříku)  

Obor vzdělávání: 79-01-C/01 Základní škola 

Účinnost: od 1. 9.2007 

Studium: denní 

Délka studia: 9 r. 0 měs. 

Nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 250 

Název zvoleného vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program SRDCE, č.j. 94/2007 

 

mailto:info@zsverovice.cz
http://www.zsverovice.cz/
mailto:obecni.urad@verovice.cz
http://www.verovice.cz/
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1.4 Charakteristika školy 

Součásti školy jsou základní škola, školní družina, školní jídelna, mateřská škola se školní 
jídelnou – výdejnou (jídla do MŠ jsou převáženy z kuchyně ZŠ). 

Základní škola je umístěna v centru obce mimo hlavní komunikaci a využívá dvě budovy spojené 
jednoduchým zastřešením chodníku.  

Ve staré budově je umístěna ředitelna, sborovna pro učitele 2. stupně, učebna ICT, učebna fyziky, 
biologie a chemie, školní knihovna, třídy 2. stupně a učebna 1. stupně – 3. třída.  

V nové budově je umístěna sborovna pro učitele 1. stupně, ostatní třídy 1. stupně, školní 
knihovna 1. stupně, která je zároveň jazykovou učebnou pro 1. stupeň, herny 1. a 2. oddělení 

školní družiny, kancelář vedoucí školní jídelny a účetní školy, kuchyň, jídelna, cvičná kuchyňka 
a tělocvična.  

Žáci se běžně pohybují po obou budovách a o přestávkách se mohou za příznivého počasí 
zdržovat venku. V areálu školy se nachází malý školní pozemek pro pěstitelství, skleník a hřiště 

s umělou trávou. 
 

1.5 Základní údaje o součástech školy 

Součást školy Kapacita 
Počet 

tříd/oddělení 

Počet dětí/žáků  

k 30. 9. 2016 

Počet dětí/žáků  

na oddělení/třídu 

Základní škola 250 9 157 17,44 

1. stupeň ZŠ  5 79 15,8 

2. stupeň ZŠ  4 78 19,5 

Školní družina 60 2 53 26,5 

1. oddělení 30  27  

2. oddělení 30  26  

Školní jídelna Neuvádí se  127  

Mateřská škola 56 2 56 28 

1. třída (oddělení) 28  28  

2. třída (oddělení) 28  28  

Školní jídelna – 

výdejna v MŠ 
Neuvádí se 

 
56  

 
Poznámka: - 
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1.6 Školská rada 

Školská rada je zřízena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)  a má 6 členů, kteří 
jsou voleni na 3 roky. 

Členové  Datum jmenování 

za zákonné zástupce: Zdeněk Sýkora – předseda školské rady 14. 10. 2014 
 Tomáš Nogol 14. 10. 2014 

za zřizovatele: Jaroslav Kocián 29. 1. 2015 (3. usnesení ZO) 

 Jiří Zapletal 2. 1. 2015 (3. usnesení ZO) 

za pedagogický sbor: Ivana Černochová 31. 8. 2016 

 Anna Šaňková 29. 8. 2014 

Školská rada se v uplynulém školním roce sešla třikrát.  

Na svém jednání 31. 8. 2016 projednala a schválila změny ve školním a klasifikačním řádu 

a úpravu ŠVP v souvislosti se změnami v legislativě. Identifikační údaje – změny jmen, 
charakteristika školy – drobné úpravy vzhledem k současným aktivitám školy, charakteristika 

ŠVP – část 3.3. Zabezpečení výuky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, charakteristika 
ŠVP – část 3.4. Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných, učební plány 

1. a 2. stupně – minimální počet hodin a disponibilní hodiny, učební předmět Chemie – drobné 
změny v terminologii. 

Na svém jednání 4. 10. 2016 schválila Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2015/2016 
a projednala informace o dění ve škole, přípravu oslav 140. výročí ve školním roce 2016/2017, 

probíhající integraci a inkluzi ve školách (zařazování žáků s problémy do vzdělávání). 

Na červnovém jednání 19. 6. 2017 projednala tato témata: 

 Informace k zápisu do 1. třídy  

 Informace MŠ + projekt Předškoláček pro předškolní děti 

 Informace ŠD + sběr papíru 

 Personální změny  

 Oslavy 140 let 

 Plánované opravy během prázdnin 

1.7 SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) 

Spolupráce školy s rodiči začala besedou s budoucí paní učitelkou 1. třídy a rodiči budoucích 

prvňáčků a pokračovala projektem Předškoláček, který byl zaměřen na přechod dětí z mateřské 
do základní školy a jeho cílem bylo ukázat rodičům možnosti, jak pracovat s dítětem 

před vstupem do školy,  jak rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšné zvládnutí 
školní výuky. Předškoláček byl sestaven z pěti setkání. Poslední se uskutečnilo v ZŠ.  

Sdružení se sešlo ve školním roce 2016/2017 dvakrát. Rodičům byly na první schůzce 
(13. 9. 2016) ve školním roce podány informace o přípravě oslav 140. výročí školy a byla podána 

zpráva o hospodaření za předchozí školní rok. V únoru se podařilo se zorganizovat dětský 
karneval. 

SRPŠ finančně přispívá na své akce konané během školního roku, dále na dopravné na sportovní 
závody, vědomostní a recitační soutěže. 
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2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

2.1 Základní údaje o pedagogických pracovnících školy 

Součásti školy Fyzický počet Přepočtený 

Základní škola 17 14,69 

Školní družina 2 1,31 

Mateřská škola 4 4,00 

2.2 Pedagogičtí pracovníci 

Pedagogický pracovník Zařazení Úvazek Aprobace Funkce 

Mgr. Renata Štěpánová ředitelka školy 1,00 M – Z  Metodik ICT 

Mgr. Magdalena Obšivačová zástupce ředitele 1,00 Čj, Rj, Nj Výchovný poradce 

Koordinátor ŠVP 

Mgr201. Martina Macíčková učitelka 1. stupně 1,00 1. stupeň  

Mgr. Kateřina Rašková učitelka 1. stupně 1,00 1. stupeň  

Mgr. Vladislav Rusín učitel 1. stupně 1,00 1. stupeň  

Mgr. Ivana Černochová učitelka 1. stupně 1,00 Př - Ch  

Mgr. Zdeněk Král učitelka 1. stupně 1,00 1. stupeň  

Mgr. Martina Šlapalová učitelka 2. stupně 1,00 Čj – D  

Mgr. Šárka Šefraná učitelka 2. stupně 0,9 F - Pč  

Mgr. Božena Přikrylová učitelka 2. stupně 1,00 M – Z  Koordinátor EVVO 

Mgr. Karolina Guzdková učitelka 2. stupně 1,00 Čj – Tv  Metodik prevence 

Mgr. Irena Částečková učitelka 2. stupně 0,55 Aj – Rj   

PaedDr. Dalibor Přibyla učitel 2. stupně 1,00 F – Pč Metodik ICT 

Mgr. Jana Pyšková učitelka 2. stupně 0,14 Hv  

Šárka Porubová Asistentka pedagoga 0,7   

Anna Šaňková Asistentka pedagoga 0,7   

Marie Matúšová Asistentka pedagoga 0,7   

Anna Šaňková vychovatelka 0,65   

Marie Matúšová vychovatelka 0,66   

Alena Bezděková učitelka MŠ 1,00  Vedoucí učitelka MŠ 

Jana Fabíková učitelka MŠ 1,00   

Iveta Sýkorová učitelka MŠ 1,00   

Zuzana Sládková učitelka MŠ 1,00   

2.3 Věkové složení pedagogických pracovníků ZŠ 

Věk Muži Ženy Celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

od 21 do 30 let 0 3 3 17,66 

od 31 do 40 let 0 2 2 11,76 

od 41 do 50 let 1 7 8 47,06 

od 51 do 60 let 1 1 2 11,76 

nad 60 let 1 1 2 11,76 

Celkem 3 14 17 100 
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2.4 Základní údaje o nepedagogických pracovnících školy 

Součásti školy Fyzický počet Přepočtený 

Základní škola 4 4,00 

Školní jídelna 4 3,80 

Mateřská škola 1 1,00 

 

2.5 Nepedagogičtí pracovníci 

Nepedagogický pracovník Zařazení Úvazek 

Milan Holub školník 1,00 

Božena Bartoňová uklízečka 1,00 

Alena Kováčiková uklízečka 1,00 

Eva Ulmanová účetní 1,00 

Václava Dobečková vedoucí školní jídelny 0,80 

Hana Bielová vedoucí kuchařka 1,00 

Kamila Sýkorová kuchařka 1,00 

Jana Fojtíková kuchařka 1,00 

Simona Tobiášová školnice 1,00 

Poznámka:  
 

2.6 Věkové složení nepedagogických pracovníků ZŠ 

Věk Muži Ženy Celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

od 21 do 30 let 0 0 0 0 

od 31 do 40 let 0 1 1 12,5 

od 41 do 50 let 0 3 3 37,5 

od 51 do 60 let 0 3 3 37,5 

nad 60 let 1 0 1 12,5 

Celkem 1 7 8 100 
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2.7 Metodické orgány na škole 

Hodnocení plnění celoročního plánu metodickými orgány: 
Metodické sdružení 1. stupně (pod vedením Mgr. Vladislava Rusína) 

Předmětová komise přírodovědných předmětů (M, F, Ch, Př, Z, pod vedením Mgr. Boženy 
Přikrylové) 

Předmětová komise jazyků (Aj, Nj, pod vedením PaedDr. Dalibora Přibyly) 
Předmětová komise českého jazyka (pod vedením Mgr. Martiny Šlapalové) 

 
Metodické sdružení 1. stupně 

V srpnu na první schůzce jsme sestavili a konzultovali plán metodického sdružení. Vzhledem 
k tomu, že došlo k obměně tří nových členů MS, byla dohodnuta nutnost velmi úzké spolupráce 

nových členů se dvěma stávajícími pedagogy. S odstupem jednoho roku lze konstatovat, že 
spolupráce téměř všech členů byla na velmi vysoké úrovni a to se také projevilo na celkově velmi 

dobré atmosféře při uskutečňování jednotlivých akcí.  
Byly dohodnuty malé porady učitelů 1. stupně pravidelně každé úterý o velké přestávce. 

Tato praxe se osvědčila, jelikož se velmi často vyskytly situace, kdy bylo nutno operativně řešit 
úkoly buď v rámci 1. stupně či celé školy. 

Celý rok se nesl ve znamení oslav 140 let založení základní školy, k němu byly motivovány akce. 
Vyvrcholení bylo v květnu při konání Dne otevřených dveří a Akademie.  

Během školního roku proběhly pěvecké, recitační, výtvarné a sportovní soutěže.  
Školního kola pěvecké soutěže se zúčastnili vítězní žáci z jednotlivých třídních kol v počtu pěti 

soutěžících za každý ročník. Školního kola recitační soutěže se zúčastnilo celkem 
25 žáků ve třech kategoriích, čtyři žáci postoupili do okrskového kola v Kopřivnici. 

Byli to J. Pitel (2. třída), K. Demeterová (3. třída), D. Olšáková (4. třída), M. Matúš (4. třída). 
Kroužky pro žáky 1. stupně:  

Dílničky- M. Macíčková (1. -5. tř. -18 dětí) 
Keramika- M. Macíčková (1. -5. tř. -12 dětí) 

Pohybové hry- V. Rusín (1. -5. tř. – 18 dětí) 
 

V prvním pololetí jsme pro žáky uskutečnili tyto akce: 
Třídní kola pěvecké soutěže 

,,Pohádkový týden prvňáčka“- 1. tř. 
Intervenční program - 4. tř. (23. 9., 7. 10., 18. 10., 2. 11., 14.11.) 

Položení kamenů na nádvoří školy k 140. výročí školy 
Podzimníčci v MŠ – 1.tř+MŠ 

Beseda s policií ČR 
Projektový den Halloween- 1., 2., 4. tř. 

Návštěva MŠ Veřovice a Bordovice v 1. tř. 
Beseda s hasiči Kopřivnice – 2. -3. tř. 

Příprava jarmarku – projektový den  
Vánoční jarmark 

Mikuláš 
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 

Filmové představení Anděl Páně 2 ve Frenštátě p. Radhoštěm 
Adventní zpívání u stromečku 

Školní kolo pěvecké soutěže 
Vánoční besídky 
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Druhé pololetí školního roku se již neslo zcela v duchu oslav 140. výročí založení naší školy. 
Vyvrcholením byly dvě stěžejní akce – Den otevřených dveří a Školní akademie. 
Při přípravách na tyto akce byli učitelé i žáci 1. stupně velmi aktivní a pozitivně naladění. 

Práce byla nejdříve soustředěna do oblasti výtvarné a tím celková výzdoba budovy dostala zcela 
jiný, pozitivní a atraktivnější charakter. Další aktivity žáků probíhaly v souvislosti 

se 140.  výročím v oblasti hudební a dramatické (jednotlivá vystoupení tříd a souborů 
na Akademii i na Dni otevřených dveří). 

 
V druhém pololetí se uskutečnily dále tato akce: 

Školní kolo recitační soutěže 
Projektový den Masopust 1. a 2. třídy 

Matematický Klokan 
Výtvarná soutěž Spolek myslivců 1. třída 

Ovocentrum program s maskotem 
Návštěva obecní knihovny 

Recyklohraní - výroba větrníků, projekt 
Veselé zoubky- preventivní program DM drogerie 1. třída 

Závěrečný předškoláček v organizaci učitelů 1. stupně 
Zápis do 1. třídy 

Projektový den Velikonoce 
Projektový den ke Dni Země 

Dopravní soutěž – 4. a 5. třída 
Exkurze Frenštát p. Radhoštěm (muzeum, Krteček výstava) 

Třídní výlety - 1. třída Štramberk, 2., 4., 5. třída - Ostrava, 3. třída - Velký Javorník 
Edukační program „Les známý i neznámý“ - 3. třída 

Pasování čtenářů v obecní knihovně - 1. třída 
 

Přehled soutěží: 
Výtvarné soutěže 

Spolek myslivců  
Sportovní soutěže 

Vybíjená okrskové kolo ve Frenštátu (4. a 5. třída) - 4. místo 
Miniházená v Novém Jičíně (4. a 5. třída)  

Turnaje v miniházené 2016/2017 se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku. Družstvo Pumy (Michal 
Černoch, Radek Demeter, Natálie Kašlíková, Jana Marková, Adéla Špačková, Ondřej Vídenský, 

Vojtěch Zapletal, Matyáš Matúš, Filip Tobiáš) bojovalo ve 4 turnajích.  
Nejlepší výsledek – 3. místo, získali na druhém turnaji.  

Celkově se této akce zúčastnilo 24 týmů okresu a družstvo Veřovic obsadilo 19. místo.  
Dopravní soutěž 

Celý duben probíhal v duchu dopravní výchovy a bezpečnosti na silnici. Žáci 4. a 5. třídy si 
otestovali své vědomosti ve dvaceti testových otázkách.  

V rámci celorepublikové dopravní soutěže do okrskového kola postupovali v I. kategorii Radek 
Demeter, Šimon Buček, Kateřina Macíčková, Magdaléna Cibulcová, kteří se ve Frenštátě p. R. 

umístili na 2. místě. 
Celoroční hra - 3. třída – Stroj času 

Celkově lze hodnotit práci metodického sdružení 1. stupně v tomto školním roce velmi dobře. 
Byl cítit duch potřeby spolupráce jednotlivých učitelů, který se projevoval při vzájemné pomoci 

v rámci realizace jednotlivých akcí. 
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Předmětová komise přírodovědných předmětů (M, F, Ch, Př, Z)  

pracovala ve školním roce 2016 – 2017 v tomto složení: 
Mgr. Ivana Černochová – M, CH, Př 

PaeDr. Dalibor Přibyla – Fy, ICT 
Mgr. Božena Přikrylová – M, Z, EVVO 

Mgr. Šárka Šefraná – F, Pč 
Mgr. Renata Štěpánová – M, ICT, ředitelka školy 

Řídila se plánem a operativně řešila nastalé situace. 
První schůzka proběhla v přípravném týdnu. Zabývali jsme se náplní činnosti komise 

přírodovědných předmětů, potřebnými úpravy ŠVP. Změna RVP 2016 a inkluze nás vedly 
k zapracování změn, vymezení minimální úrovně pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, 

zpracováním tematických plánů, úpravou řazení tematických celků vzhledem na návaznost učiva 
v jednotlivých předmětech. Vzhledem k plánovaným akcím školy byla potřeba zařazení rezerv. 

V listopadu jsme si stanovili harmonogram soutěží. V průběhu podzimu dali učitelé 5. až 9. 
ročníku dětem k dispozici úlohy základního kola MO. Byla nutná spolupráce učitelů, související 

se zastupováním P. Přibyly, jehož absence se postupně prodlužovala.     
V březnu jsme se zabývali prací s talentovanými žáky - Průběh přírodovědných soutěží - 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, Fyzikální olympiáda, Zeměpisná olympiáda, školní 
kolo MO a organizací soutěže – Matematický klokan 2017. 

Po proběhlých celostátních přijímacích zkouškách a úspěšném přijetí žáků na vybrané školy jsme 
mohli konstatovat, že žáci byli na ně dobře připraveni. Velmi pozitivně byl hodnocen průběh 

oslav 140 let založení školy, iniciativní přístup žáků i zaměstnanců. 
V soutěžích dosáhl vynikajícího úspěchu žák 9. třídy Jan Hamal v soutěži Hledáme nejlepšího 

mladého chemika ČR, po 2. místě v regionálním kole ve Valašském Meziříčí obsadil 34. místo 
v celostátním kole v Pardubicích. Oceňujeme i umístění Magdalény Cibulcové v okresním kole 

Matematické olympiády 6. tříd (1. až 4. místo) a 5. až 8. místo Daniely Sýkorové v okresním kole 
8. tříd. Na závěr je potřeba konstatovat, že všem prospívá vytváření pozitivního prostředí školy.  

Podrobnější informace k soutěžím 
CHEMIE 

V rámci chemie jsme se účastnili chemické soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO 
CHEMIKA ČR. Jednalo se o žáky 9. ročníku:  

Jan Hamal (celostátní finále na Fakultě chemicko – technologické Univerzity Pardubice = 34. 
místo z celé ČR a předtím v regionálním finále ve Valašském Meziříčí na škole ISŠ COOP = 2. 

místo) 
Annemarie Smetanová (3. kolo, regionální finále ve Valašském Meziříčí na škole ISŠ COOP = 

13. místo) 
Nikola Habáňová (3. kolo, regionální finále ve Valašském Meziříčí na škole ISŠ COOP = 22. 

místo) 
Poznámka: Regionálního kola (Valašské Meziříčí) se celkově účastnilo 34 soutěžících z různých 

škol a v celostátním finále se celkově účastnilo 40 finalistů z celé ČR.  
Dne 13. června 2017 se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice 

konalo CELOSTÁTNÍ FINÁLE chemické soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO 
CHEMIKA ČR. Naši školu zde reprezentoval žák 9. třídy JAN HAMAL. Je mimořádným 

úspěchem, že se naše malá škola probojovala až do finálového kola a soupeřila zde s jinými 
školami z velkých měst.  

Z celkového počtu 14 000 soutěžících se Jan Hamal stal 34. nejlepším chemikem v republice! Jan 
obdržel hodnotné ceny (např. flash disk, svítilnu na kolo, sportovní lahev, tašku Tilford, 

kšiltovku, knihu, atd.) a rovněž čestné uznání za absolvování soutěže. 
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PŘÍRODOPIS 
V rámci přírodopisu jsme v tomto roce žádné soutěže neabsolvovali. 
FYZIKA 

24. května 2017 se po absolvování školního kola zúčastnil okresního kola David Špaček 
ze 7. třídy bez výraznějšího úspěchu. 

ZEMĚPIS 
Školní kolo zeměpisné olympiády 

Ve dnech 24. a 25. ledna 2017 jsme na naší škole uspořádali školní kolo zeměpisné olympiády. 
Zapojilo se do něho 57 žáků 2. stupně. 

V kategorii  A pro 6. třídu zvítězil Kristián Matúš před Kateřinou Macíčkovou a Magdalénou 
Cibulcovou. 

V kategorii B pro 7. třídu se na 1. – 2. místě umístili Jakub Sazovský a  Adam Vybíral. 3. místo 
patří Martinu Černoškovi. 

Kategorie C byla určena pro 8. a 9. třídu. Vyhrála Eliška Pitelová, na 2. – 4. místě se umístili 
Rozálie Macíčková, David Plešek a Jakub Pop. 

21. února 2017 se uskutečnilo ve SVČ Fokus v Novém Jičíně okresní kolo zeměpisné olympiády. 
Během dopoledního klání soutěžili žáci v každé kategorii v práci s atlasem, v testu znalostí 

a naposledy v praktické části.  Velmi pěkného výsledku s vysokým počtem bodů dosáhl 
v kategorii A Kristián Matúš z 6. třídy, byl sedmý z 27 účastníků. 

V kategorii B soutěžilo také 27 žáků, David Špaček ze 7. třídy byl šestnáctý. 
V nejtěžší kategorii C soutěžilo 42 žáků, naše Eliška Pitelová z 9. třídy byla sedmnáctá. 

MATEMATIKA 
Základní školní kolo matematické olympiády řešili žáci 5., 6., 8. a 9. třídy. 

Žáci 5. ročníku se poprvé zapojili do školního kola, do okresního nepostoupili.  
Do okresního kola matematické olympiády 9. tříd postoupily Hana Šumšalová a Eliška Pitelová. 

Z 6. třídy postoupily Magdalena  Cibulcová a Kateřina Macíčková, z 8. třídy Rozálie Macíčková 
a Daniela Sýkorová. Velkého úspěchu dosáhla Magdalena  Cibulcová, která vyřešila správně 

všechny tři úlohy pro šesťáky, získala plných 18 bodů a umístila se na 1. – 4. místě 
ve své kategorii. Mezi osmáky se výborně umístila Daniela Sýkorová, ztratila pouze jeden bod, 
se 17 body obsadila 5. – 8. místo. 

PYTHAGORIÁDA 
Počátkem února jsme na naší škole uspořádali školní kolo Pythagoriády. Zapojilo se do něho 

13 žáků z 5. třídy, 19 žáků z 6. třídy, 12 žáků ze 7. třídy a 21 žáků z 8. třídy. Úlohy byly docela 
zajímavé, byly zaměřené v každém ročníku na jiné téma. Nedosáhli jsme počtem bodů na postup 

do okresního kola. 
MATEMATICKÝ KLOKAN 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásila v březnu mezinárodní soutěž 
Matematický klokan 2017, jejímž cílem je objevit mladé talenty a oslovit žáky se zajímavými 

logickými úlohami. 
Na naší škole soutěžilo 36 v kategorii Cvrčků z druhé a třetí třídy. Nejvíce bodů získal Samuel 

M. Voznický, druhá byla Daniela Vroblová, oba druháci. Šimon Juračák byl těsně třetí, a přitom 

chodí teprve do 1. třídy. 
Kategorii Klokánek s 22 řešiteli ze čtvrté a páté třídy vyhráli páťáci Nicol Novák, Vojtěch 

Zapletal a Michal Černoch. 
Benjamínů ze šesté a sedmé třídy bylo 34, vyhrál sedmák Lukáš Matúš, za ním se umístili 

Magdalena Cibulcová a Kristián Matúš ze šesté třídy. 
Mezi 36 Kadety z osmé a deváté třídy vyhrála osmačka Daniela Sýkorová před deváťáky Hanou 

Šumšalovou a Kristiánem Sittárem. 
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Předmětová komise cizích jazyků (Aj, Nj)  
pracovala podle plánu a projednávala tyto úkoly: 

- úroveň výstupů cizích jazyků v jednotlivých ročnících byla hodnocena jako standardní 

s individuálními výjimkami žáků, kteří dosáhli až na účast v okresním kole 
olympiády v anglickém jazyce, 

- zajištění učebnic a pracovních sešitů pro výuku angličtiny k učebnicím English Plus 1, 2 
a pracovních sešitů pro výuku němčiny DEUTSCH  MIT MAX  díl 1 

- objednání časopisů na další rok pro výuku angličtiny Hello kids pro 1. stupeň a R+R 
pro 2. stupeň 

Úroveň výstupů v cizích jazycích (AJ+NJ) je hodnocena jako standardní s individuálními 
výjimkami. V lednu proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. 

V kategorii I. A se  zúčastnilo 10 žáků z 6. třídy, v kategorii II. A se zúčastnilo 17 žáků. Okresní 
kolo Olympiády v anglickém jazyce se uskutečnilo 22. 2. 2017. V okresním kole konverzační 

soutěže nás reprezentovali  H. Šumšalová a Daniel Nogol- žáci  se umístili na 21. (9. tř.) a 18. 
(7. tř.) místě.  

Od začátku školního roku byly, pro doplnění výuky, využívány časopisy Gate a R+R včetně 
jejich multimediálních CD doplňků.  

Pro podporu rozvoje výuky cizích jazyků byl hlavně využíván doplněk učebnicové řady English 
Plus 1-2 Itools. Nadále jsou využívány počítačové programy firem Terrasoft a Fraus. Pro rozvoj 

slovní zásoby a zpestření výuky jsme navštěvovali internetové portály Help for English, English 
on line, sledovali zahraniční filmy bez dabingu. 

 
 

Předmětová komise českého jazyka  
Komise pracovala ve složení Mgr. Karolina Guzdková a Mgr. Martina Šlapalová. Ve školním 

roce 2016/2017 se uskutečnily čtyři schůzky předmětové komise, průběžně se řešily aktuální 
problémy a situace a probíhaly konzultace mezi vyučujícími. Schůzky i konzultace vedly 

ke spolupráci vyučujících, předávání zkušeností a zkvalitnění výuky. 
První schůzka proběhla v srpnu 2016, řešily se informace o organizaci předmětu, předání třídních 

knihovniček.  
Druhá schůzka proběhla v listopadu 2016, řešily se aktuální problémy v předmětech, vyučující si 

předávali zkušenosti a poznatky z 1. čtvrtletí, probíraly se účinné a neúčinné strategie vzhledem 
k žákům s VPU. 

Obsahem třetí únorové schůzky byly stávající problémy žáků s VPU, rozbory olympiády 
z českého jazyka, recitační soutěže, literární soutěže, příprava na přijímací zkoušky. 

Na červnové schůzce proběhl rozbor práce s žáky v 2. pololetí – soutěže, přijímací zkoušky. 
Olympiády z českého jazyka se účastnilo 11 žáků, dvě žákyně postoupily do okresního kola, 

Nikola Habáňová a Annemarie Smetanová se umístily na 42. a 51. místě.  
Recitační soutěže 2. stupně se účastnilo 7 žáků, z každé kategorie postoupili do okrskového kola 

dva žáci. Johanka Zemánková se umístila na 3. místě.  
Žáci 2. stupně se účastnili soutěže Náš svět, Rosteme s knihou, Čertovské pohádky. 
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3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následnému přijetí 

k základnímu vzdělávání 

3.1 Zápis k povinné školní docházce 

Zápis k povinné školní docházce proběhl 25. dubna 2017.  

Počet zapsaných dětí: 28 

Počet žádostí o odklad školní docházky: 5 

Počet vydaných rozhodnutí o odkladu školní docházky 5 

Počet nevydaných rozhodnutí o přijetí k základnímu rozhodnutí 0 

 

3.2 Přijímací řízení na střední školy 

Celkem ukončilo školní docházku 16 

z 9. ročníku 16 

ze 7. ročníku 0 

z 5. ročníku 0 

 

Umístění žáků z 9. třídy: 

  Obor Škola 

1. instalatér 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, 
příspěvková organizace,  

U Jezu 215/7, 741 01 Nový Jičín 

2. instalatér 

3. mechanik strojů a zařízení 

4. instalatér 

5. 

mechanik zeměděl. strojů a 

zařízení 

6. zdravotnické lyceum Mendelova střední škola Nový Jičín, Divadelní 445/4, 
741 01 Nový Jičín 7. zdravotnický asistent 

8. mechanik elektrotechnik ISŠ – COP, Palackého 239/49,  
757 01 Valašské Meziříčí 9. mechanik elektrotechnik 

10. elektrotechnika Gymnázium a Střední průmyslová škola 

elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm,  
Křižíkova 1258, 744 01  11. 

gymnázium 

12. gymnázium Gymnázium a střední odborná škola Nový Jičín, 

Palackého 50, 741 01 Nový Jičín 13. gymnázium 

14. gymnázium Masarykovo gymnázium, Jičínská 528, 742 58 Příbor 

15. gymnázium 

16. cestovní ruch 
Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, třída 
Tomáše Garrigua Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek 
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4. Vzdělávací program, učební plán 

Žáci základní školy jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu SRDCE, č. j. 94/2007 

ve všech ročnících. 

Učební plán pro první stupeň 

VZDĚLÁVACÍ 

OBLAST 

VYUČOVACÍ 

PŘEDMĚT 

ROČNÍK 

CELKEM 

Z 

TOHO 
DČD 1. 2. 3. 4. 5. 

jazyk a 
jazyková 

komunikace 

český jazyk 8 8 7+1 7+1 7 39 6 

anglický jazyk 0+1 0+2 3 3 3 12 3 

matematika a 
její aplikace 

matematika 5 5 4+1 4+1 4+1 25 5 

informační a 

komunikační 
technologie 

informatika 0 0 0 0 1 1 0 

člověk a jeho 
svět 

člověk a jeho 
svět 

2 2 3 3 3+1 14 2 

umění a kultura 

výtvarná 
výchova 

1 1 1 2 2 7 0 

hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 5 0 

člověk a svět 

práce 

pracovní 

činnosti 
1 1 1 1 1 5 0 

člověk a zdraví 
tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 10 0 

celková povinná časová dotace 21 22 24 25 26 

118 16 
z toho disponibilní časová 

dotace 
1 2 2 2 2 
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Učební plán pro druhý stupeň 

VZDĚLÁVACÍ 

OBLAST 

VYUČOVACÍ 

PŘEDMĚT 

ROČNÍK 
CELKEM 

Z 
TOHO 

DČD 6. 7. 8. 9. 

jazyk a jazyková 

komunikace 

český jazyk 4+1 4 4+1 4 18 2 

anglický jazyk 2+1 2+1 2+1 2+1 12 4 

německý jazyk 0 2 2 2 6 0 

matematika a 
její aplikace 

matematika 4+1 4 4 4+1 18 2 

informační a 
komunikační 

technologie 

informatika  0+1 0+1 0+1 1 4 3 

člověk a 

společnost 

dějepis 2 2 2 2 8 0 

občanská výchova 1 1 1 1 4 0 

člověk a příroda 

fyzika 2 2 1+1 2 8 1 

chemie 0 0 2 2 4 0 

přírodopis 2 2 1+1 2 8 1 

zeměpis 1+1 2 1+1 1 7 2 

umění a kultura 
výtvarná výchova 1 2 1 2 6 0 

hudební výchova 1 1 1 1 4 0 

člověk a svět 
práce 

pracovní činnosti 1 1 1 1 4 0 

člověk a zdraví tělesná výchova 2 2 2 2 8 0 

volitelné předměty  0 0+1 0+1 0+1 3 3 

celková povinná časová dotace 28 30 32 32 
122 18 

z toho disponibilní časová dotace 5 3 7 3 
 

Poznámky k učebnímu plánu 2. stupně:  
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je realizován v 6. až 9. ročníku v předmětu Občanská 

výchova a v 8. a 9. ročníku v předmětu Přírodopis. 
Vzdělávací obor Výchova k občanství je realizován v předmětu Občanská výchova. 

 

Nepovinné předměty 

Název Ročník Počet žáků Počet skupin 

Náboženství 1. až   9. 27 2 
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2. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

5.1 Výsledky vzdělávání žáků na 1. stupni ZŠ v 1. pololetí 

 

Prospěch 

Třída Počet 

žáků 

Z toho 

prospělo 

Prospělo 

s vyznamenáním 

neprospělo nehodnoceno Ø třídy 

1. 15 0 15 0 0 1,00 

2. 22 0 22 0 0 1,04 

3. 18 2 16 0 0 1,22 

4. 10 2 8 0 0 1,29 

5. 13 4 9 0 0 1,31 

celkem 78 8 70 0 0 1,172 

 

Porovnání prospěchu v hlavních předmětech 

Třída ČJ AJ ČaS M 

1. 1,00 1,00 1,00 1,00 

2. 1,14 1,00 1,18 1,00 

3. 1,56 1,17 1,44 1,22 

4. 1,80 1,40 1,30 1,60 

5. 1,62 1,77 1,23 1,77 

 

Zameškané hodiny 

Třída Počet omluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin 

Průměr zameškaných 

hodin na žáka 

1. 372 0 24,80 

2. 443 0 18,46 

3. 469 0 23,45 

4. 452 0 37,67 

5. 395 0 30,38 

 2131 0 27,32 

 

Ze strany zákonných zástupců nebyly ke klasifikaci zásadní připomínky nebo stížnosti, ani 
žádosti o přezkoušení. 
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5.2 Výsledky vzdělávání žáků na 2. stupni ZŠ v 1. pololetí 

 

Prospěch 

Třída Počet 

žáků 

Z toho 

prospělo 

Prospělo 

s vyznamenáním 

neprospělo nehodnoceno Ø třídy 

6. 23 12 11 0 0 1,47 

7. 15 14 1 0 0 1,91 

8. 22 14 8 0 0 1,51 

9. 16 10 6 0 1 1,70 

celkem 76 50 26 0 1 1,65 

 

Porovnání prospěchu v hlavních předmětech 

Třída ČJ AJ NJ D Z M Př F CH 

6. 2,74 1,91 - 1,87 2,39 2,13 1,39 1,39 - 

7. 2,97 2,40 2,20 2,47 2,27 2,67 1,93 2,60 - 

8. 2,23 1,82 2,20 2,00 2,05 2,23 1,36 1,73 1,41 

9. 2,56 2 2,25 2,13 2,13 2,38 1,69 2,06 1,63 

 

Zameškané hodiny 

Třída Počet omluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin 

Průměr zameškaných 

hodin na žáka 

6. 857 0 37,26 

7. 380 0 22,36 

8. 807 0 36,38 

9. 521 1 30,65 

 2656 1 34,95 

 
Ze strany zákonných zástupců nebyly ke klasifikaci zásadní připomínky nebo stížnosti, ani 

žádosti o přezkoušení. 

 

Počet zameškaných hodin celkem je 4696 průměr na žáka 30,49. 
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5.3 Výsledky vzdělávání žáků na 1. stupni ZŠ v 2. pololetí 

 

Prospěch 

Třída Počet 

žáků 

Z toho 

prospělo 

Prospělo 

s vyznamenáním 

neprospělo nehodnoceno Ø třídy 

1. 15 0 15 0 0 1,04 

2. 22 1 21 0 0 1,14 

3. 17 3 14 0 0 1,28 

4. 11 3 8 0 0 1,45 

5. 14 5 9 0 0 1,40 

celkem 79 12 67 0 0 1,26 

 

Porovnání prospěchu v hlavních předmětech 

Třída ČJ AJ ČaS M 

1. 1,33 1 1,00 1,00 

2. 1,55 1,00 1,23 1,32 

3. 1,76 1,29 1,29 1,59 

4. 2,18 1,82 1,73 1,64 

5. 1,71 1,93 1,64 1,93 

 

Zameškané hodiny 

Třída Počet omluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin 

Průměr zameškaných 

hodin na žáka 

1. 328 0 21,87 

2. 540 0 24,25 

3. 628 0 36,84 

4. 473 0 43,00 

5. 541 0 38,64 

 2510 0 31,77 

 

Ze strany zákonných zástupců nebyly ke klasifikaci zásadní připomínky nebo stížnosti, ani 
žádosti o přezkoušení. 
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5.4 Výsledky vzdělávání žáků na 2. stupni ZŠ v 2. pololetí 

 

Prospěch 

Třída Počet 

žáků 

Z toho 

prospělo 

Prospělo 

s vyznamenáním 

neprospělo nehodnoceno Ø třídy 

6. 23 13 10 0 0 1,56 

7. 16 15 1 0 0 1,95 

8. 22 14 8 0 0 1,54 

9. 16 10 6 0 1 1,76 

celkem 77 52 25 0 1 1,70 

 

Porovnání prospěchu v hlavních předmětech 

Třída ČJ AJ NJ D Z M Př F CH 

6. 1,91 2,09 --- 2,09 1,96 2,30 1,83 1,65 --- 

7. 2,88 2,69 1,73 2,63 2,19 2,63 2,50 3,00 --- 

8. 2,45 1,64 2,09 2,23 1,91 2,27 1,59 1,68 1,36 

9. 2,63 2,44 2,63 2,00 2,06 2,38 2,00 2,00 2,56 

 

Zameškané hodiny 

Třída Počet omluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin 

Průměr zameškaných 

hodin na žáka 

6. 1505 0 65,43 

7. 652 0 40,75 

8. 1207 0 54,86 

9. 1169 0 73,06 

 4533 0 58,87 

 
Ze strany zákonných zástupců nebyly ke klasifikaci zásadní připomínky nebo stížnosti, ani 

žádosti o přezkoušení. 

 

Počet zameškaných hodin celkem je 7043 průměr na žáka 44,34 
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5.5 Hodnocení chování žáků 

v 1. pololetí 

Třída Pochvala 

třídního 

učitele 

Pochvala 

ředitele 

školy 

Napomenutí 

třídního 

učitele 

Důtka 

třídního 

učitele 

Důtka 

ředitele 

školy 

2. stupeň 

chování 

3. stupeň 

chování 

1. 0 0 0 0 0 - - 

2. 0  0 0 0 0 - - 

3. 0 0 0 0 0 - - 

4. 0 0 1 0 0 - - 

5. 0 0 0 0 0 - - 

6. 0 0 1 1 0 - - 

7. 0 0 2 3 0 - - 

8. 0 0 0 0 0 - - 

9. 0 0 1 2 4 - - 

celkem 0 0 5 6 4 0 0 

 

v 2. pololetí 

Třída Pochvala 

třídního 

učitele 

Pochvala 

ředitele 

školy 

Napomenutí 

třídního 

učitele 

Důtka 

třídního 

učitele 

Důtka 

ředitele 

školy 

2. stupeň 

chování 

3. stupeň 

chování 

1. 0 0 0 0 0 - - 

2. 0 0 0 0 0 - - 

3. 0 0 0 0 0 - - 

4. 1 0 1 0 0 - - 

5. 2 0 0 0 0 - - 

6. 5 0 2 1 0 - - 

7. 1 2 0 4 0 - - 

8.  0 0 0 0 - - 

9.  2 1 0 3 - - 

celkem   4 5 3 0 0 

 

5.6 Integrovaní žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 1. stupeň 2. stupeň Celkem 

Počet žáků 6 3 9 

Individuální vzdělávací plán 6 3 9 

Speciálně pedagogická péče 2 0 0 

Pedagogická intervence 2 0 0 

 

Devíti žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byla dle Vyhlášky 27/2016 sb. poskytována 
některá z forem podpůrných opatření – individuální vzdělávací plán, reedukační péče v předmětu 

Speciálně pedagogická péče (ve 2 skupinách, které vedla p. uč. Macíčková) a pedagogická 
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intervence, kterou vedli p. uč. Rusín u jednoho z žáků a p. uč. Černochova a Obšivačová 
u druhého z nich. Žáci byli vyučování 1 hodinu týdně, jeden žák měl reedukační péči 2x týdně. 
Podpůrná opatření nabíhala v průběhu roku, tak, jak proběhla vyšetření žáků v poradenských 

zařízeních. V rámci nového systému financování došlo k nákupům pomůcek pro žáky – např. 
lavice s výškově nastavitelnou deskou, notebook. 

 
5.7 Vyhodnocení práce školní družiny za školní rok 2016/2017 

V tomto školním roce byla otevřena opět dvě oddělení školní družiny, s kapacitou pro 60 dětí 
a ke dni 12. 9. 2016 bylo zapsáno 53 dětí (22 dívek a 31 chlapců), k 15. 6. 2017 docházelo 

do školní družiny 47 dětí. Nejvyššího dosaženého počtu dětí v průběhu školního roku bylo 53. 
Děti dostaly k dispozici opět veškeré pomůcky, knihy, stavebnice, kostky, stolní hry, karetní hry, 

a měly možnost pracovat s pomůckami pracovní a výtvarné výchovy, ale také s didaktickými 
hrami, kde si procvičovaly nabyté vědomosti ze školy.  

Část dětí jsme měly možnost poznat již v loňském školním roce, ty už měly zažity pravidla chodu 
ŠD, rovněž společenská a morální pravidla. Jako každý rok nás čekala velká práce s nováčky, což 

byly většinou děti první třídy. Práce s touto skupinou dětí byla velmi pěkná, jsou to děti 
pracovité, plné fantazie, empatické, chápavé, veselé a citlivé. U mnohých dětí druhé třídy stále 

přetrvávaly problematické momenty z loňského školního roku – nevyzrálost, špatné hygienické 
návyky, neschopnost přijmout daná pravidla. Třeťáci si zachovali svou příjemnou tvář 

a pracovitost. Chlapci čtvrté třídy se na sebe snažili strhnout pozornost všech dětí, často 
narušovali průběh ŠD, dívky byly velmi příjemné, ochotné pomáhat mladším a při různých 

akcích. Skvělou skupinku, až na výjimky tvořili chlapci 5. třídy, měli obrovskou chuť pomáhat 
a tak se často podíleli na organizaci různých akcí ŠD. Opět jsme zavedli dvacatero pravidel, které 

měly děti vyvěšeny na nástěnkách.  
Vymysleli jsme celoroční motivační hru „Můj vesmír“ - princip lepení barevných hvězdiček 

na papírový vesmír (červená za úklid třídy, bílá za pomoc paní vychovatelce, oranžová 
za aktivitu, žlutá za celý týden jsem byl hodný), porušení pravidel znamenalo nalepení si černé 

díry na vesmír. Za každých deset hvězdiček si děti lepily planetku. Hra měla po celý rok velký 
úspěch.  

Rovněž jsme se s dětmi snažili pomocí dramatizace některých situací předvést chování dětí 
a ukázat jim hranici mezi dobrým a špatným. Četli jsme pravidelně z knih - „Tajemství slušného 

chování“, “Povídání o pejskovi a kočičce“, „Psí ráj“, „Dům ve Sluneční ulici“, v rámci prevence 
čtení z brožury „Anetka potřebuje pomoc…“, povídání o zvířatech z knihy „Rekordy z říše 

zvířat“ a jiné z časopisu „Mateřídouška“ a spoustu dalšího. Po četbě vždy probíhala velmi živá 
diskuze a děti vyprávěly různé příběhy. 

Rovněž v momentě, kdy se vyskytl jakýkoliv problém mezi dětmi, prostřednictvím 
komunikačního kruhu na koberci jsme vše otevřeně řešili a porovnávali s různými situacemi.  

Pro oblíbenost v rámci školní družiny fungovaly letos opět dva kroužky a to kroužek flétniček 
a kroužek angličtiny. 

První půli jsme zaměřili na vštěpování pravidel, často jsme seděli v kruhu na koberci a na různá 
témata jsme diskutovali a hráli seznamovací hry a uspořádali spoustu aktivit:  

1. Dále děti pomáhaly při sběru papíru. 
2. Uspořádaly jsme dětem HALLOWEEN, se spoustou soutěží a her,  

3. Zúčastnili jsme se vyrábění dárečků na vánoční jarmark. Učili jsme se plést věnečky 
a letos i stromečky, srdíčka a košíčky, vyráběli zvířátka, čertíky a sněhuláky z bambulek.  

4. Jednou za měsíc jsme prováděli úklid třídy (třídění kostek, skládaček apod.).  
5. Po školním jarmarku jsme zahájili akci Adventní kalendář – hledání baněk se sladkostí 

ukrytých v okolí ŠD. 
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6. Spolu s rodiči, spolužáky a učiteli jsme se zúčastnili akce vypouštění balónků 
7. Zdobení vánočního stromečku a výzdoba heren. Výroba vánočního cukroví. 
8. Uspořádali jsme si Vánoční besídku s nadílkou a taky SUPERSTAR – děti hrály na různé 

hudební nástroje flétničkami počínaje, saxofonem a klávesami konče. Děti si dokonce 
za pomocí paní vychovatelek vytvořili pár druhů nepečeného cukroví. Nechyběla 

samozřejmě nadílka od Ježíška. Pobavit se s námi přišly paní ředitelka a paní zástupkyně.  
Ve druhé polovině školního roku zábava rovněž nechyběla: 

1. V lednu na sněhu jsme stavěli sněhuláky. 
2. Vyráběli jsme masky na karneval. 

3. V únoru jsme se věnovali přírodě a zvířátkům a na závěr jsme si uspořádali „Zvířecí 
olympiádu plnou zábavných, legračních her a aktivit, které předcházelo zhlédnutí 

dobrodružného filmu Aljaška. 
4. V březnu jsme měli oblíbené DRUŽINOHRANÍ – odpoledne plné her a zábavy – akce 

s rodiči. 
5. V dubnu následovala Velikonoční dílna, která byla velmi podařená – akce s rodiči. 

6. V květnu jsme opět uspořádali sběr papíru. 
7. Podíleli jsme se na Dni otevřených dveří a bohatě jsme vyzdobili chodbu u tělocvičny 

pracemi dětí. 
8. DRUŽINOTÚRA byla ve vědomostním, ale hlavně sportovním duchu. Nechyběly 

běžecké disciplíny, disciplíny na výdrž, přesnost a rychlost. Překvapilo nás nadšení 
a zapálení všech zúčastněných. Nechybělo vyhodnocení a odměny.  

9. Závěrečná aktivita kroužku angličtiny v přírodě. 
10. Při zápisu na školní rok 2017/18 do ŠD jsme zapsali 55 dětí. 

11. Sázeli jsme kytičky, které nám věnovala p. uč. Přikrylová a které si děti odnesly 
v krásných vlastnoručně upletených obalech, zdobených keramikou.  

12. Pololetní akcí byl Turnaj ve fussballe a rybičkách, vyhodnocení proběhlo na konci června 
při rozlučce se školním rokem, spolu s vyhodnocením motivační hry „Můj vesmír“, 

rozloučením se s odcházejícími dětmi. 
Bohužel jsme ani v tomto školním roce nemohli chodit častěji na procházky mimo areál školy 

z důvodů velkého množství kroužků. Různé a brzké odchody dětí nám toto velmi narušují, což se 
ostatně týká rovněž ostatních aktivit, plánování je pro nás takto velmi obtížné. Využívali jsme 

tudíž převážně školní hřiště a minimálně tělocvičnu (z důvodu plného rozvrhu i v době konání 
družiny).  

O aktivitách, které jsme s dětmi podnikali, si má veřejnost možnost přečíst nejenom 
ve veřovickém Zpravodaji, ale rovněž na webových stránkách naší školy, kde byly námi 

pravidelně vkládány články a fotografie. 
Letošní školní rok hodnotíme kladně a úspěšně, náplň byla bohatá.  

Motivačními prvky byly většinou zábavné momenty pro děti, pochvaly, ale také sladkosti 
a drobnosti jako odměna a hodnocení dle pravidel ŠD. 

Naše práce se odvíjela na základě vypracovaných měsíční plánů, které jsme pravidelně 
vyvěšovaly na webové stránky a dveře obou heren. 

Příští školní rok budeme pokračovat v podobném stylu co do práce s dětmi a náplně výchovného 
programu. 

Kromě kroužku fléten a angličtiny v rámci ŠD pracoval kroužek Gymnastických míčů. 
Již v 1. pololetí byly děti rozděleny na dvě skupiny, (začátečníci – pokročilí). Cvičení probíhalo 

vždy ve čtvrtky od 16.00 hod. - 17.30 hod. - každá skupina po 45 minutách. Děti nacvičily dvě 
sestavy, které předvedly na školní akademii. 
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3. Prevence sociálně patologických jevů 

Školní metodik prevence spolu s ostatními pedagogy realizuje po celý školní rok Minimální 

preventivní program, jehož součástí je také program proti šikanování. Tento program vychází 
ze školní preventivní strategie a obsahuje aktivity vedoucí v ní stanovených dlouhodobých cílů 

prevence na naší škole. Preventivní aktivity byly v letošním roce zaměřeny na všechny žáky naší 
školy. Na prvním stupni se žáci s jednotlivými tématy primární prevence seznamovali především 

v předmětu člověk a svět. Na druhém stupni v občanské výchově, přírodopise, tělesné výchově 
a v osobnostní a sociální výchově. Třídní učitelé v třídnických hodinách zapojovali aktivity 

osobnostní a sociální výchovy, aktivity vedené k utužení kolektivu, zaměřené na prevenci 
rizikového chování, informovali o negativních jevech, podporovali vytváření bezpečného 

prostředí. K zajištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů byly využívány rozhovory 
učitelů se žáky i rodiči, třídnické hodiny, schránka důvěry.  

Konkrétní aktivity a programy podporující primární prevenci uskutečněné ve školním roce 
2016/2017: 

 Intervenční program -  Poradna pro primární prevenci 4. třída 

 Intervenční program - Poradna pro primární prevenci 7. třída 

 Procítěno hmatem (preventivní edukační program) 8. a 9. třída 

 Drumben – zážitkový workshop 1. – 9. třída 

 PČR – prevence pro školy 1. – 9. třída 

 Kyberšikana – přednáška PČR – 2. stupeň 

 Hasiči 2. a 6. třída 

 Zdravé zoubky 1. třída 

 Ovocentrum 1. – 5. třída 

 Kino  Anthropoid 9. a 8. třída 

 Divadelní představení, kulturní akce 1. – 9. třída 

V tomto školním roce nebyl udělen žádný snížený stupeň z chování, vyskytla se jen jedna 

neomluvená hodina.  

Rizikové projevy chování v tomto školním roce:  

 Zneužití alkoholu, řešil se jeden případ. 

 Zneužití návykové látky (elektronická cigareta), řešil se jeden případ.  

 Výskyt agresivního chování včetně šikany a kyberšikany, řešily se dva případy. 

 Krádež wi-fi hesla, řešil se jeden případ. 

Kázeňské problémy byly projednány na pedagogických radách nebo výchovnou komisí. 

K nejčastějším řešeným výchovným problémům patřily špatné vztahy mezi dětmi – násilné 
chování, posmívání se, urážky, mírné agresivní chování, neplnění školních povinností, 

nerespektování pravidel a školního řádu, velmi často se u žáků objevuje vulgární vyjadřování. 
Školní metodik prevence v lednu 2017 zahájil kvalifikační studium – prevence sociálně 

patologických jevů (250 hodin). 
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4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Prioritní vzdělávací okruhy DVPP 

1. Rovnost příležitostí ke vzdělávání - vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a v oblasti prevence 

rizikových jevů. 

Název kurzu Počet 

hodin 

Porada výchovných poradců – integrace - Obšivačová 3 

Metodická schůzka výchovných poradců - Obšivačová 3 

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně 
patologických jevů - Guzdková 

Celkem 
250 

2. Udržitelný rozvoj - výchova ke zdravému životnímu stylu, environmentální výchova, 

výchova k udržitelnému rozvoji, výchova ke zdraví  

Název kurzu Počet 
hodin 

Jak na operace s položkami majetku – Ulmanová 6 

3. Klíčové kompetence učitele - klíčové kompetence učitelů a jejich aplikace ve výuce, 

výchova k občanství a k demokracii, výchova k profesní orientaci, osobnostní a sociální 

výchova, výchova k evropským souvislostem, týmová spolupráce učitelů  

Název kurzu Počet 

hodin 

Porada výchovných poradců k volbě povolání - Obšivačová 3 

4. Technická komunikace - digitální gramotnost učitelů, zvyšování kvality výuky resp. její 

individualizace využíváním ICT  

Název kurzu Počet 
hodin 

  

5. Efektivní řízení škol - evaluace školy, nová legislativa ve školství, strategie řízení školy, 

management školy  

Název kurzu Počet 

hodin 

Školení BOZP – Obšivačová 
Odpovědnost vedoucího pracovníka školy za BOZP - Obšivačová 

8 

Školení vedoucích pracovníků na téma majetek školské organizace - 
Obšivačová 

8 

Práce s dětmi s poruchami chování - Macíčková 20 

Metodická poradna - Štěpánová 4 

Metodická poradna - Štěpánová 4 

Metodická poradna - Štěpánová 4 

Dovednosti manažera - Štěpánová 8 
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Vzdělávací lídr - Štěpánová 16 

Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI – Štěpánová 4 

Finanční management – Štěpánová 8 

Znalosti nutných k ochraně veřejného zdraví KHS MSK – 3 x kuchařky 4 

Hygienické minimum – 3 x kuchařky, Dobečková 4 

Účetnictví příspěvkové organizace - Ulmanová 6 

Drumben jako pomocník v pedagogické praxi - Král 4 

Neurověda ve vzdělávání – konference - Štěpánová 6 

Aktuální problémy účetnictví p. org. - Ulmanová 6 

FKSP tvorba a použití ve školství - Ulmanová 8 

6. Jazyková komunikace - jazykové vzdělávání aprobovaných i neaprobovaných učitelů 

včetně metodických seminářů k výuce jazyků  

Název kurzu Počet 
hodin 

  

7. Zkvalitnění a modernizace vyučování - tvorba a implementace ŠVP, nové metody a formy 

práce aktivní výuky a jejich uplatňování, individualizace výuky pro zlepšení efektivity 

rozvoje informační, čtenářské, přírodovědné, matematické i finanční gramotnosti ve 

výuce, rozvíjení mezipředmětových vztahů, integrovaných obsahů, zkušenosti z tvorby a 

realizace ŠVP  

Název kurzu Počet 

hodin 

Úprava ŠVP  v souvislosti s legislativními změnami - Obšivačová 4 

Úprava ŠVP  v souvislosti s legislativními změnami - Štěpánová  

Didactica Magna – Festival pedagogických inspirací - Šlapalová 8 

Netradiční pomůcky v hodinách matematiky a českého jazyka - 
Černochová 

4 

Burza nápadů učitelů chemie - Černochová 4 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení - Černochová 4 

Studium pro koordinátory ŠVP (probíhající studium)  – Černochová Celkem 
250 

Netradiční pomůcky v hodinách matematiky a českého jazyka - Rašková 4 

8. Oborové činnosti - aplikace nových poznatků jednotlivých předmětů, praktické činnosti a 
metodické semináře  

Název kurzu Počet 
hodin 

22. geografický seminář, Ostravská univerzita - Přikrylová 4 

22. geografický seminář, Ostravská univerzita - Štěpánová 4 
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5. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Výsledky žáků v soutěžích 

Soutěž Účast v okrskovém kole Účast v okresním kole 

Olympiáda z 
českého jazyka 

 

 

2 žákyně,  

42. Habáňová Nikola,  
51. Annemarie Smetanová 

 

Recitační soutěž  
1. stupeň 

4 žáci, bez umístění  

Recitační soutěž  
2. stupeň 

4 žáci, 3. místo Johanka Zemánková  

Dopravní soutěž  

4. - 9. třída 

I. kategorie, 4 žáci- 2. místo 

II. kategorie, 4 žáci - 1. místo 

II. kategorie -3. místo bez 

postupu 
 

Olympiáda z 
dějepisu 

 
Jan Hamal – úspěšný řešitel, 
23. místo 

Zeměpisná 
olympiáda 

 

6. tř.-1 žák – Kristián Matúš - 
7. místo 

7.tř. - 1 žák - David Špaček - 
16. místo 

9. tř. - 1žákyně- Eliška Pitelová 
- 17. místo 

Matematická 

olympiáda 
 

6. tř. - 2 žákyně -Magdaléna 
Cibulcová - 1. až 4. místo 

Kateřina Macíčková – další 
řešitel 

8. tř. - 2 žákyně – 
Daniela Sýkorová – 5. až 8. 

místo 
Rozálie Macíčková - 

další řešitel 
9. tř.- 2 žákyně – Hana 

Šumšalová – další řešitel 
 

Matematický 
klokan 

 

Základní kolo od 2. do 9. třídy 

skoro všichni, talentovaný žák 
1. třídy Šimon Juračák se 

umístil ve své kategorii 
na 3. místě 

 

Literární soutěže 

Rosteme s knihou 
Čertovské pohádky (Čerti a sport) 

Náš svět 
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Výtvarné soutěže 

Spolek myslivců (1. st.) 
 

Sportovní soutěže 

Vybíjená okrskové kolo (4. a 5. tř.)- 4. místo 

 

Přespolní běh 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm mladší žáci se umístili na 17. místě, starší žákyně na krásném 
9. místě, starší žáci na 13. místě. 

 

Florbal 

Ve Štramberku se konal Cheeky Girls Floorball Cup – žákyně 2. stupně, obsadily 5. místo. 
Florbal cup 2017 – starší žáci, starší žákyně, mladší žáci se účastnili 1. kola. Nepostoupilo ani 

jedno družstvo. 
 

Školní kolo pěvecké soutěže (celý 1. st.)- bez postupu 
Školní kolo recitační soutěže (celý 1. st.)- účast v okrskovém kole, bez postupu (J. Pitel- 2. tř., K. 

Demeterová- 3.tř., D. Olšáková- 4.tř., M. Matúš- 4.tř.) 
 

Miniházená v Novém Jičíně (4. a 5. tř.)  

Turnaje v miniházené 2016/2017 se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku. Družstvo Pumy (Michal 

Černoch, Radek Demeter, Natálie Kašlíková, Jana Marková, Adéla Špačková, Ondřej Vídenský, 
Vojtěch Zapletal, Matyáš Matúš, Filip Tobiáš) bojovalo ve 4 turnajích, nejlepší výsledek – 

3 body, získali 2. 12. 2016. Celkově se této akce zúčastnilo 24 týmů  a veřovické Pumy obsadily 
s 8 celkovými body 19. místo.  

 

Dopravní soutěž 

Celý duben probíhal v duchu dopravní výchovy a bezpečnosti na silnici. Žáci 4. - 9. tříd si 
otestovali své vědomosti ve dvaceti testových otázkách.  

Do okrskového kola postupovali v I. kategorii Radek Demeter, Šimon Buček, Kateřina 
Macíčková, Magdaléna Cibulcová a ve II. kategorii Annemarie Smetanová, Hana Šumšalová, 

Josef Čajánek, Jan Hamal. 
Ve čtvrtek 4. května reprezentovali naši školu žáci v okrskovém kole dopravní soutěže 

ve Frenštátě p. R. 
V I. kategorii obsadili druhé místo a ve II. kategorii si prvním místem zajistili postup do 

okresního kola, které se konalo o týden později 12. května v Odrách. 
Kromě teoretických znalostí, jízdy zručnosti a jízdy po dopravním hřišti je čekala ještě disciplína 

první pomoci.  
Velký úspěch slavili mladí cyklisté z II. kategorie, obsadili třetí místo.  

 

Kulturní akce 

6., 7. třída - kino, Sirotčinec slečny Peregrinové pro pro podivné děti 
8., 9. třída - kino, Anthropoid 

3. - 9. třída - interaktivní divadelní představeníVikingové (Agentura Pernštejni) 
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6. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

V letošním roce na naší škole se neuskutečnila inspekční činnost ČŠI.  

 

7. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 

Škola v tomto školním roce není zapojena do rozvojových a mezinárodních projektů. 

8. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
 

9. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů. 

V letošním školním roce nebyla škola zapojena do projektů financovaných z cizích zdrojů. 
 

10. Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Lyžařský kurz pro žáky 8. ročníku se  konal od 4. do 8. ledna 2016. Zúčastnilo se ho celkem 
14 žáků. Letos si žáci také zkusili snowboard.  
 

Žáci 1. – 4. ročníku absolvovali 10 lekcí plaveckého výcviku na bazéně ve Frenštátě 
pod Radhoštěm. 

Plavecký výcvik proběhl:  od září do listopadu 2016 
Výuky se zúčastnilo: 1. tř. - 15 žáků, 2. tř. - 21 žáků, 3. tř. - 18 žáků, 4. tř. - 11 žáků  

 
Ve školním parlamentu pracují žáci 2. až 9. třídy. Své zástupce do školního parlamentu si zvolí 

každá třída na jedné z prvních třídnických hodin. Zástupci tříd mají za úkol tlumočit přání, 
požadavky a stížnosti svých spolužáků, také pomáhali při organizaci tipovací soutěže. Sestavili 

jsme celoroční plán, podle možnosti jsme jej doplňovali a rozšiřovali dle požadavků. 
Mezi pravidelné a vydařené akce patří Vánoční jarmark, kterému předchází projektový den. 

Do jarmarku byli zapojeni všichni žáci, pedagogové i zaměstnanci. 
  

Z výtěžku Jarmarku odevzdávaly třídy 10 % zisku. Celkově se vybralo 6 300 Kč, tato částka byla 
rozdělena následně: 

Na konto organizace UNICEF bylo zasláno 3000 Kč, na konto organizace Lékaři bez hranic bylo 
zasláno 2300 Kč a na 3. adventní koncert bylo zasláno1000 Kč.  

Žáci deváté třídy se každoročně podílí při přípravě Mikuláše ve škole a školce, pomáhají 
při zápisu do 1. třídy a spoluorganizují projektové ekologické dny. 

 
Sběr papíru: 

Sběr papíru proběhl ve školním roce 2 krát. V soutěži s panem Popelkou jsme se umístili 
na 49. místě – 71,85 kg na žáka. V celkově nasbíraném množství papíru jsme se umístili 

na 27. místě - 11640 kg. V soutěži bylo v tomto školním roce  přihlášeno 251 základních 
a mateřských škol z Moravskoslezského kraje. 
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EVVO v roce 2016/2017 
 

S EVVO jsme se setkávali velmi často. Při přípravách na oslavy 140 let založení školu 

jsme se snažili, aby naše škola byla co nejhezčí, uklízeli jsme okolí školy, vysazovali květiny, 
aby se nám všem v útulném prostředí dařilo. Malovali jsme kameny a sdělovali jim svá přání. 

Z nich jsme potom vyzdobili číslo 140 před školou. Uspořádali jsme mnoho akcí.  
V září se vydaly 8. a 9. třída do Nového Jičína na Žerotínský zámek, aby poznaly práce 

sochařky Marianny Machalové – Jánošíkové při programu Procítěno hmatem. Do 21 let žila jako 
my všichni ostatní, než onemocněla a přišla o zrak. Děti měly možnost prohlédnout si její práce 

na výstavě, „osahat“ si je. Potom si vyzkoušely, jak se dá pracovat s hlínou, když mají zavázané 
oči. Každý si vyrobil hliněnou karnevalovou masku. Výrobky ve Fokusu v peci vypálili a hotové 

přivezli do školy.Byla to zajímavá zkušenost. Je obdivuhodné, že se paní sochařka nepoddává 
osudu a promlouvá o svých pocitech k ostatním zajímavými sochami. 

Na podzim jsme se zapojili do podzimní soutěže ve sběru baterek a elektrospotřebičů.  
Také jsme během roku plnili řadu úkolů z Projektu Recyklohraní. Naše škola se zapojila 

do projektu Recyklohraní od školního roku 2009/2010. Sbíráme tonery, baterie, mobily, 
elektrozařízení, za ně získáváme body na naše konto a ty můžeme využít k nákupu různých věcí 

z katalogu odměn. Při sběru elektrozařízení spolupracujeme s neziskovou společností Elektrowin. 
Od září 2009 jsme odevzdali 3 957 kg elektrozařízení a 590 kg použitých baterií. Letos jsme 

získali za plnění dobrovolných úkolů už 750 bodů, nejvíce se o to zasloužila 7.třída a 5. třída. 
Naposledy jsme se zaměřili na využití energie vody a větru a vyrobili jsme vodní mlýnek. 

Na podzim i na jaře se velmi vydařil sběr papíru, kterého využila i široká veřejnost. 
Sbíráme víčka pro postižené děti. 

V říjnu nám pomohl revírník pan Štefek a zajistil nám sazenice stromků. Žáci 2. stupně se 
vydali 25. října do lesa a vysadili 140 stromků v Javorníku. 

V listopadu se všichni začali připravovat na vánoční jarmark, uspořádali jsme 
22. listopadu projektový den k jarmarku. V pátek 25. listopadu jsme se pak pochlubili svými 

výrobky na jarmarku. Navštívilo ho mnoho lidí. Z jeho výtěžku žáci přispěli potřebným lidem 
finančním příspěvkem. 

V předvánočním čase Navštívili mladší žáci vánoční dílny na Žerotínském zámku 
v Novém Jičíně. 

Už od podzimu poznávali žáci přírodu na vycházkách, besedách i při tvorbě různých 
projektů. Sbírali rostliny do herbářů, léčivé rostliny na čaje, sušili plody pro přikrmování zvěře. 

Malovali přírodniny a tvořili z nich různé zajímavé výrobky. 
Nejvíce prostoru pro enviromentální projekty poskytují přírodovědné předměty. V říjnu 

zpracovala 8. třída projekt Savci formou prezentací a plakátů. 4. třída studovala při vycházkách 
ekosystémy v okolí školy a zdokumentovala je plakáty. V prosinci 8. třída v chemii formou 

laboratorních ukázek a pokusů žáků zkoumala chemické látky a směsi okolo nás. V březnu se 
9. třída v přírodopise zaměřila na zdravý životní styl, poruchy příjmu potravy, kouření, drogy, 

alkoholismus – formou prezentací a řízených diskuzí. V dubnu byli žáci 9. třídy nadšení v chemii 
laboratorními pokusy „Chemie není nuda aneb efektní pokusy s domácími látkami“. V květnu 

6. třída tvořila výukové materiály pro nižší ročníky - tvorba tajenek, křížovek, osmisměrek 
na probraná přírodovědná témata. 7. třída při vycházkách určovala rostliny podle botanického 

klíče a vytvořila podzimní a jarní herbář. V zeměpise se žáci zaměřili na vztah člověka 
a prostředí, příčiny kolizí, následky. Osmáci studovali pověsti z našeho regionu. Praktická EVVO 

byla celoroční náplní předmětu Environmentální výchova v 7. třídě. 
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Před velikonocemi se třídy věnovaly velikonočním tradicím v různých třídách 
i předmětech. 

Většina jarních aktivit v rámci EVVO, také projektový Den Země 21. dubna, byly 

směřovány k oslavám školy, nejvíce jich bylo prezentováno při dni otevřených dveří 18. května 
a školní akademii 25. května. Vysévali jsme a později přesazovali bylinky a pokojové rostliny, 

vyráběli na ně košíčky, potom jsme jimi obdarovávali hosty školy. Preferovali jsme práci 
s přírodními materiály. Každá třída se snažila prezentovat.  

Žáci naší školy se zapojili do mnoha soutěží, přírodovědný charakter měly Hledáme 
nejlepšího mladého chemika ČR, Fyzikální olympiáda i Zeměpisná olympiáda, výtvarné soutěže. 

Po náročném roce se uskutečnily výlety a exkurze na různá zajímavá místa, např. 
Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast, Štramberk, Javorník, Praha, ZOO Trója. 

 I v letošním roce se podařilo zlepšovat interiér školy. Byla vybavena nová cvičná 
kuchyně. Škola má dobrou spolupráci se složkami v obci, s Lesním závodem Rožnov 

pod Radhoštěm i s obecním úřadem. 
V oblasti vzdělávání se zúčastnily dvě učitelky Geografického semináře na Ostravské 

univerzitě.  
Certifikát k „Environmentálnímu vyúčtování za rok 2016“.  

Jde o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě zpětného 
odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných naší školou v rámci projektu 

Recyklohraní. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že 
žáci naší školy v loňském roce vytřídili 0 televizí, 0 monitorů a 133,00 kg drobných spotřebičů. 

Tím jsme uspořili 3,37 MWh elektřiny, 231,84 litrů ropy, m3 vody a 0,07 tun primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,63 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných 

odpadů o 2,69 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.  

Zprávu EVVO zpracovala Mgr. Božena Přikrylová 

 

HODNOCENÍ PROJEKTU PŘEDŠKOLÁČEK 
 
Projekt PŘEDŠKOLÁČEK je formou spolupráce mateřské školy se základní školou a zároveň 

s rodiči budoucích prvňáčků. V letošním školním roce 2016/2017 se uskutečnil potřetí. 
Pět setkání bylo zaměřeno tematicky, paní učitelky z MŠ si rozdělily okruhy, které si pak vedly a 

zároveň připravily pracovní listy pro domácí společnou práci dítě – rodič.  
Do Předškoláčku bylo nahlášeno celkem 16. Pět setkání Předškoláčku se uzavřelo 4. dubna 

v základní škole. Na děti čekala cesta školou s plněním úkolů. Děti doprovázeli rodiče, kteří jim 
pomáhali s jejich plněním. Nakonec jsme se sešli ve školní jídelně, kde děti čekal poslední – 

sladký úkol. Poté byli předškoláci pasováni na prvňáčky. 
 

Během školního roku na naší škole pracovali žáci v následujících kroužcích: 

Dílničky- M. Macíčková (1. -5. tř. -18 dětí) 
Keramika- M. Macíčková (1. -5. tř. -12 dětí) 

Pohybové hry- V. Rusín (1. - 5. tř. – 18 dětí) 
 

Dále na naší škole pracuje pobočka ZUŠ Studénka a umožňuje žákům naší školy vzdělávat se 
v hudebních oborech v místě svého bydliště. 
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Školní akce a projekty 

 

ZÁŘÍ 

- ,,Pohádkový týden prvňáčka“- 1. tř. 
- Intervenční program - 4. tř. (23. 9., 7. 10., 18. 10., 2. 11., 14. 11.) 

- Položení kamenů na nádvoří školy k 140. výročí školy 
- Procítěno hmatem – výstava a dílna slepé sochařky Magdaleny Machalové – Jánošíkové, 

NJ Žerotínský zámek – 8. + 9. třída 
- uvítání prvňáčků, 9. tř. 

 
ŘÍJEN 

- Exhibice dravých ptáků – 1. st. 
- Drumbeny – 1. st. , 2.st. 

- Podzimníčci v MŠ – 1.tř+MŠ 
- Beseda s policií ČR, celá škola 

- Projektový den Halloween- 1., 2., 4. tř., 6. tř. 
- Návštěva MŠ Veřovice a Bordovice v 1. tř. 

- Projektový den- výsadba 140 stromků 
- Haloween – AJ  

- Podzimní sběrová akce Recyklohraní 
- úkol Recyklohraní – Ecobat 

 
LISTOPAD 

- Beseda s hasiči Kopřivnice – 2. - 3. tř., 6. tř. 
- Projektový den k jarmarku - 1. st. i 2. st. 

- Jarmark - 1. st. i 2. st. 
- Školní kolo olympiády z českého jazyka 

- Školní kolo olympiády z dějepisu 
 

PROSINEC 

- Mikuláš 

- Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 
- Filmové představení Anděl Páně 2 ve Frenštátě p. Radhoštěm  

- Adventní zpívání u stromečku - 1. st. 
- Školní kolo pěvecké soutěže - 1. st. 

- Vánoční besídka. 
- Vánoce na zámku Nový Jičín, 6. a 7. třída 

- 2. úkol Recyklohraní tiskárny 
 

LEDEN 

- Školní kolo zeměpisné olympiády 

 
ÚNOR 

- Školní kolo recitační soutěže - 1. st., 2. stupeň 
- Projektový den Masopust - 1. -2. tř. 

- Školní kolo Pythagoriády 
- Kino Puls Kopřivnice, Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - 6.,7. třída 
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BŘEZEN 

- Matematický Klokan - 1. st. 

- VV soutěž Spolek myslivců - 1. tř. 
- Ovocentrum program s maskotem - 1. st. 

- Návštěva obecní knihovny - 1. st. 
- Recyklohraní- výroba větrníků, projekt - 1. st. 

- 3. úkol Recyklohraní - energie 
- Veselé zoubky- preventivní program DM drogerie - 1. tř. 

- Lyžařský výcvikový kurz Velké Karlovice 
- 17.3. Anthropoid – film, kino Kopřivnice 

- Matematický klokan, kategorie Kadet pro 9. + 8. tř. 
 

DUBEN 

- Závěrečný Předškoláček 

- Zápis do 1. tř. - 9. třída 
- Projektový den Velikonoce - 4. tř. 

- Projektový den ke Dni Země - 1. st. 
- Dopravní soutěž  

- Projektový Den Země. 
- 27. 4. Přehlídka Řemeslo má zlaté dno – Kopřivnice 

 
KVĚTEN 

- Den otevřených dveří- 1. st. + 2. st. 
- Akademie- 1. st. + 2. st. + školní akademie 

- Exkurze Frenštát p. Radhoštěm (muzeum, Krteček -  výstava) - 1.-2. tř. 
- Vikingové, div. představení, 3. - 9. třída 

 
ČERVEN 

- Školní výlet- Štramberk 1. tř., Ostrava 2., 4., 5. tř., Velký Javorník 3. tř. 
- Edukační program Les - 3. tř. 

- Pasování čtenářů v obecní knihovně - 1. tř. 
- Školní výlet Praha 8. tř., 9. tř. 

- Školní výlet 6. třída, Teplice n. B. 
- Ukončení školního roku 9. tř. 

 

 
Příloha: Hospodaření školy 

 
Ve Veřovicích 31. 8. 2017      Mgr. Renata Štěpánová 

 
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 13. října 2017 

 
 

 
Za školskou radu: Zdeněk Sýkora 

předseda školské rady 


