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1. Za kladní  ú daje o s kole 

Na zev s koly 
Za kladní  s kola a Mater ska  s kola Kozlovice, 
pr í spe vkova  organizace 

Identifika tor zar í zení  (IZO) 600 133 931 

Adresa Kozlovice c . p. 186, 739 47 

IC O 709 14 966 

Šoúc a sti s koly 

1. Za kladní  s kola - IZO 102092036  
(kapacita 450 z a kú ) 

2. Mater ska  s kola – IZO 107621908  
(kapacita 134 de tí ) 

3. Š kolní  drúz ina - IZO 119600463  
(kapacita 120 z a kú ) 

4. Š kolní  jí delna – IZO 103008799 
(kapacita 590 stra vní kú ) 

Kontakt 
+ 420 558 697 204 

skola@kozlovice.cz  

Ř editelka Mgr. Jaroslava Minksova  

Kontakt 
+420 602 251 435 

jaroslava.minksova@skolakozlovice.cz  

Štatúta rní  za stúpce 
r editelky 

Mgr. Jir í  Brús 

Za stúpce r editelky pro MŠ  Bc. Lenka Elia s ova  

Vedoúcí  vychovatelka Š D Mgr. Lúdmila Koz úchova  

Vedoúcí  s kolní  jí delny Bc. Monika Klegova  

Š kolní  poradenske  
pracovis te  

Mgr. Zdenka Krpcova  

Mgr. Jir í  Brús 

Mgr. Řadka Júrkova  

Vy chovny  poradce Mgr. Zdenka Krpcova  

mailto:skola@kozlovice.cz
mailto:jaroslava.minksova@skolakozlovice.cz
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Š kolní  metodik prevence Mgr. Jir í  Brús 

Koordina tor Š VP ZV 
Mgr. Eva Kvapilova  

Mgr. Eva Krys kova  

Zr izovatel Obec Kozlovice 

Kontakt 
+ 420 558 697 205 

kozlovice@kozlovice.cz  

Štarosta obce Kozlovice Ing. Miroslav Tofel 

Š kolske  rada 6 c lenú , pr edseda Ing. Josef Klí mek 

Kontakt  Josef.Klimek@seznam.cz 

 

1.1 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Ko d oború Popis oború Poc et tr í d 
Forma 

vzde la va ní  
Vyúc ovací  
jazyk 

Poc et 
z a kú  

(k 30. 9. 2021) 

79-01-C/01 
za kladní  
s kola 

18 denní   c esky   395 

 

mailto:kozlovice@kozlovice.cz
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2. Charakteristika s koly 

2.1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

 

Stav žáků k 30. 6. 2022: 

  

  

Počet tříd 

  

Počet žáků 

celkem chlapci dívky 

průměrný 

počet 

žáků  

na třídu 

ZŠ 18 406 201 205 22,6 

1. st. 10 231 112 119 23,1 

2. st. 8 175 89 86 21,9 

 

Individuální vzdělávání (§ 41 školského zákona)  1  

Vzdělávání v zahraničí (§ 38 školského zákona)  0 

Materiálně technické zajištění školy:  

Škola se nachází v centru obce, je jedinou školou ve vesnici a jejím posláním je 

poskytování základního vzdělání -  výchovy ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se 

zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytování mravní, estetické, pracovní, 

zdravotní, tělesné, ekologické, hudební výchovy a také náboženské výchovy žáků. 

Předmětem hlavní činnosti je poskytování výchovy a výuky v rozsahu obecně závazných 

předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku žákům z Kozlovic a je 

spádovou školou pro obec Lhotka.  

Školní budova má suterén, přízemí a první poschodí.  

• V suterénu jsou umístěny žákovské šatny, dvě propojené učebny, které se využívají 

pro dvě oddělení školní družiny a výuku dělených hodin. Dále zde najdeme vrátnici, 

dílnu školníka, keramickou dílnu, místnost s hrnčířským kruhem a učebnu pro 

polytechnickou výchovu – učebnu dílen včetně kabinetu dílen.   

• Do přízemí jsou situovány učebny 1. i 2. stupně, sborovna, ředitelna, kabinet ZŘ, 

cvičná kuchyně, školní jídelna, před níž je umístěn automat na mléčné výrobky  

a nápoje, tělocvična s šatnami a umývárnou a vstup do herny stolního tenisu.  

• V prvním poschodí jsou učebny 2. stupně, sborovna pro 2. stupeň, dvě učebny 

výpočetní techniky, přírodovědná učebna, učebna pro výuku hudební výchovy, 

modernizována učebna fyziky a chemie s přilehlým kabinetem, jazyková učebna, 
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pracovna výchovného poradce a školního metodika prevence – Školní poradenské 

pracoviště.  

• V nástavbě nad školní jídelnou jsou umístěny prostory pro školní družinu – prostory 

pracovní dílny jsou v dopoledních hodinách využívány pro výuku dělených hodin, 

relaxační sál, obecní knihovna.  

• V přístavbě školy jsou v přízemí umístěny dvě třídy mateřské školy (předškoláci), 

šatny pro základní školu, v 1. patře 5 tříd pro výuku žáků 1. a 2. stupně.  

• V budově školy je celkem 22 učeben, z toho je 7 odborných učeben, učebny hudební 

výchovy, přírodopisná učebna a jedna učebna výpočetní techniky jsou využívány 

jako kmenové učebny. Všechny učebny jsou vybaveny vhodným (částečně výškově 

stavitelným) nábytkem, v 18 učebnách jsou k dispozici interaktivní tabule, ve 3 

zbývajících je dataprojektor.  

Prostory školy působí domácky, jsou čisté, světlé, esteticky upravené, s přehlednými 

světlými chodbami. Na celkovém vzhledu se podílejí svými pracemi vyučující i samotní 

žáci. Výzdobu zpravidla tvoří výstupy z celoškolních projektů.  

Budovu školy obklopuje oplocený pozemek, který je využíván jako zahrada k relaxaci dětí 

v dopoledních i odpoledních hodinách.  Tato zahrada slouží dětem MŠ a žákům ZŠ i ŠD. 

Školní zahrada byla v červenci 2021 revitalizována v rámci projektu Státního fondu 

životního prostředí. Předmětem projektu byla úprava stávající zahrady základní školy na 

zahradu s prvky přírodní zahrady.  

Vybavení učebními pomůckami je velmi dobré, je průběžně doplňováno novými, 

modernějšími. Materiální vybavení ze strany zřizovatele je rovněž velice dobré.  

Ve škole je dostatečný počet stolních PC a notebooků. V rámci projektu Šablony III., 

využitím aktivity podporující ICT v ZŠ, jsme nakoupili 20 kusů tabletů (iPadů), které byly 

doplněny o další 4 kusy v rámci projektu digitalizace. V rámci projektu MŠMT „Podpora 

zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami“, ve kterém poskytuje MŠMT investiční dotace na 

pořízení kompenzačních pomůcek a speciálních učebních pomůcek pro vzdělávání žáků s 

potřebou podpůrných opatření při vzdělávání, byla zakoupena učební pomůcka TV lupa.  

V průběhu školního roku se podařilo obnovit vybavení obou počítačových učeben a žáci tak 

mají lepší technické zázemí pro svoji práci. Během hlavních prázdnin byla provedena 

kompletní rekonstrukce podlahy v jedné třídě a v místnosti kanceláře v přízemí nejstarší 

části budovy A. Rekonstruována třída byla nově vybavena interaktivní tabulí. 
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2.2 MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

Stav dětí k 30. 6. 2022: 

  

  

Počet tříd 

  

Počet dětí 

celkem chlapci dívky 
průměrný 

počet dětí  

na třídu 

MŠ 5 123 62 61 24,6 

Kozlovice 

č. 186 
2 48 22 26 24 

Kozlovice 

č. 666 
3 75 40 35 25 

 

Individuální vzdělávání (§ 34b školského zákona)   0 

Rada obce Kozlovice schválila dne 6. 10. 2021 povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřské 

školy na školní rok 2021/2022 na 134 dětí (3 třídy po 28 dětí, 2 třídy po 25 dětí). 

Materiálně technické zajištění školy:  

Mateřská škola je typ vesnické školy s dlouholetou tradicí. V současné době sídli ve dvou 

budovách. V budově MŠ č. 666 jsou zřízeny 3 třídy s názvy Motýlci, Berušky a Sluníčka, 

které navštěvují děti ve věku 2 - 5 let. Součástí budovy MŠ je školní kuchyně. Budovu 

obklopuje zahrada, vybavená dřevěným zahradním programem a dopravním hřištěm, která 

umožňuje klidný pobyt dětí na čerstvém vzduchu. MŠ je situována v blízkosti lesa a 

přírody, což považujeme za velikou výhodu. Tohoto využíváme k delším poznávacím 

vycházkám, k poznávání přírody a naší obce, ke konkrétnímu uskutečňování cílů programu 

„S kamarádem Kozlíkem hrajeme si každý den“. 

Přístavba vedle základní školy č. 186 poskytuje předškolní vzdělávání dětem ve věku 5 - 7 

let ve 2 třídách. Nové moderní vybavení zajišťuje kvalitní podmínky pro předškolní 

vzdělávání dětí před nástupem k povinné školní docházce. Stravu dětem zajišťuje kuchyně 

při základní škole a k pobytu venku využívají zahradu MŠ s herními prvky pro děti 

předškolního věku. 

Mateřská škola má dostatečně velké prostory a prostorové uspořádání vhodné pro 

skupinové a individuální činnosti dětí. Dětský nábytek je nový, má tři velikostní stupně, 

odpovídá počtu dětí, je estetického vzhledu, bezpečný a nezávadný. Rovněž vybavení heren 

je obnovené, původní je udržované. Pomůcky, hračky, náčiní, materiály a doplňky 

odpovídají věku dětí, jsou průběžně doplňovány a obnovovány. Hračky jsou dětem volně 
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přístupné v skříňkách, regálech, košících a kontejnerech. Pro odpočinek dětí slouží lehké 

molitanové matrace.  

Zahrada MŠ a dopravní hřiště u budovy č. 666 poskytuje svým vybavením dostatečné 

zázemí pro různorodé činnosti a pohybové aktivity, na které se klade v posledních letech 

větší důraz vzhledem ke klesající pohybové zdatnosti dětské populace. Zahrada u budovy B 

při základní škole je rovněž vybavena nejrůznějšími herními prvky a slouží nejen našim 

předškolákům, ale i školákům a školní družině.  

Všech 5 tříd mateřské školy bylo v rámci realizace projektu OP VVV Šíření příkladů dobré 

praxe ZŠ a MŠ Nošovice vybaveno digitální minikatedrou Sweetbox, která nahradí hned 

několik drahých zařízení, jako je interaktivní tabule, LCD televizi, projektor či herní 

konzoli. Vybraná technologie je efektivním nástrojem komunikace a prostředkem podpory 

žáka. Cílem je klást důraz na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních 

kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání.  

Ve dvou třídách předškoláků (Skřítci a Hříbci) bylo v rámci projektu MŠMT Šablony II. 

zakoupeno 20 tabletů, které jsou využívané při vzdělávání 1 dítě na 1 digitální zařízení a 

pomáhají individualizaci výuky. Principem je zavádění nových ověřených výukových 

metod při využití ICT ve výuce. Děti se učí univerzálním dovednostem, které jim umožní 

mít úspěšný a samostatný život i kariéru. Učitel – mentor pomáhá tyto dovednosti 

rozvinout. Realizací obou projektů je naplňována dlouhodobá strategie digitálního 

vzdělávání v ČR. 

Na podzim roku 2021 byla provedena výměna oplocení pozemku zahrady u budovy č. 666.   

Budova MŠ č.p. 666 čeká na rozsáhlou rekonstrukci kotelny a na venkovní zateplení, ale 

zatím realizace této akce odložena. V současné době je jižní část budovy v havarijním stavu 

a je oplocena z důvodu padající omítky. 

        

2.3 ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

Ve školním roce 2021/22 na naší škole provozovala školní družina svou činnost v pěti 

odděleních se čtyřmi plně kvalifikovanými vychovatelkami, jednou nekvalifikovanou a 

jednou pedagogickou asistentkou. Školní družina byla v provozu ráno od 6.00 do 7. 30 hod.  

a po skončení vyučování od 11. 20 do 16. 30 hodin. Vzhledem k počtu žáků ráno byly 

v provozu 2 oddělení, odpoledne do 15.00 všechny oddělení, z toho jedno pokračovalo do 

16.00 hod. a jedno do 16. 30 hodin. Školní družinu navštěvovali žáci 1. až 5. ročníků. 

Všichni byli přihlášení k pravidelné denní docházce. Kapacita 120 žáků naplněna na 100 %. 

Školní družina poskytovala zájmové vzdělávání. Hlavní náplní práce byly zájmové 

odpočinkové a rekreační činnosti. Uvedené činnosti naplňovaly obecné cíle vzdělávání dané 

školským zákonem. Nemůžeme opomenout ani neméně důležitou přípravu na vyučování. 
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Zájmové vzdělávání ve školní družině probíhalo podle školního vzdělávacího programu, 

který je přílohou ŠVP ZŠ Rosnatka.  

Školní družina vykonávala svou činnost v běžném provozu ve 3 plně vybavených hernách, 

které byly určeny pro I., II. a III. oddělení s nejmladšími žáky. V. oddělení má školní tabuli 

a je přizpůsobeno tak, aby se zde dopoledne mohly příležitostně vyučovat dělené hodiny. 

IV. oddělení s nejmenším počtem žáků pracovalo ve své kmenové třídě. Po celý školní rok 

jsme využívali obě tělocvičny, hernu stolního tenisu, venkovní hřiště, školní zahradu, 

keramickou dílnu a cvičnou kuchyň. Na vycházky jsme chodili do blízkého okolí školy. 

Hned od počátku školního roku pokračovaly 2 kluby zábavné logiky a deskových her 

v rámci projektu Společně ve škole v Kozlovicích II, který jsme tímto úspěšně dokončili. 

Díky uvolnění hygienických a epidemiologických opatření jsme mohli uskutečnit některé 

příležitostné akce oproti minulému školnímu roku.  V září ve všech odděleních probíhal 

celotýdenní projekt „Přijela k nám pouť“. Protože v minulém roce pouť v Kozlovicích 

nebyla, o to to děti intenzivněji prožívaly. V říjnu děti malovaly nebo vyráběly draky a 

soutěžily v Drakiádě. Následoval Halloween a tradiční vánoční dílny a vánoční besídky 

v jednotlivých odděleních, ale bez rodičů. Po celý březen ve spolupráci s knihovnicí 

probíhala čtenářská soutěž s vyhodnocením před Velikonocemi. V tomto období jsme se 

zároveň věnovali velikonočnímu tvoření a velikonočním tradicím a zvykům. V květnu děti 

všech oddělení soutěžily v Kuličkiádě a dívky 1. ročníků o Miss poupě ŠD 2022. 1. června 

se uskutečnilo zábavné odpoledne plné her a soutěží ke dni dětí. V červnu pak starší dívky 

soutěžily o Miss ŠD 2022 a všichni chlapci o Missáka ŠD.  V tomto měsíci jsme se také 

zúčastnili školního vystoupení pro rodiče a veřejnost v sále OÚ. Děti školní družiny tančily.  

V tomto školním roce jsme se více věnovali čtenářským dílnám, zejména starší žáci.  

O jarních prázdninách jsme připravili pro děti zábavný program v rámci příměstských 

táborů, které jsou finančně podporovány z operačního programu Zaměstnanost. O letních 

prázdninách proběhly další 3 turnusy se zajímavým programem.  Tábory jsou určeny pro 

rodiče (oba) pracující, evidované na úřadu práce, podnikající jako OSVČ nebo studující, 

kteří bydlí nebo pracují, nebo jejichž děti navštěvují místní školu v Pobeskydí. Cílem 

projektu je doplnit nabídku zajištění hlídání dětí v době prázdnin a tím pomoci rodičům lépe 

a efektivně sladit rodinné a pracovní povinnosti. Aktivita příměstských táborů zajistí 

možnost zaměstnání na plný úvazek, aniž by rodiče byli omezeni v péči o své dítě.  

Naší snahou je, aby prostor školní družiny byl pro děti co nejpříjemnější, zajímavý a odlišný 

od tříd a napomáhal tak vytvářet vhodné klima pro zájmové vzdělávání a odpočinek. 

Příslušné vychovatelky dle svého uvážení pořídily nové hry, hračky a potřebné pomůcky do 

svého oddělení. Na venkovní zahradu jsme zakoupili skákacího panáka. Na venkovní hřiště 

jsme dali posezení, aby i zde děti mohly pohodlně sedět při svačince či jiných činnostech za 

stolem.  

Vybrané aktivity ŠD -  viz Příloha č. 4. 
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2.4  ŠKOLNÍ JÍDELNA 

 

 Základní škola má svou vlastní kuchyni s kapacitou 500 jídel denně. Vaří se zde pro žáky a  

zaměstnance školy, děti mateřské školy a v rámci doplňkové činnosti také pro cizí 

strávníky. Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel 3x týdně. V tomto školním roce si 

konečně po covidových opatřeních užily děti krásně zrekonstruovanou školní jídelnu. 

V letošním roce opět stoupl počet přihlášených strávníků, a to jak u dětí, tak u zaměstnanců. 

Cizí strávníci se nestravovali ve školní jídelně, všichni odebírali jídlo do jídlonosičů. 

Jídelna se řídí vyhláškou o školním stravování a vaří dle nutričních doporučení, která mají 

směřovat a vést školní jídelny směrem k nutričně vyváženému a pestrému jídelníčku. 

Jídelna nemá za úkol strávníky pouze nasytit, ale vést strávníky ke zdravému životnímu 

stylu a vést ke správným stravovacím a výživovým návykům. 

Skladba jídelníčku je hodnocena Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje 

pozitivně. 

Kromě vzdělávání v rámci odborných seminářů jsou dalším zdrojem důležitých informací 

odborné časopisy Výživa a potraviny a Speciál pro školní jídelny, které pravidelně 

odebíráme a  sledování internetových portálů např. www.jidelny.cz .  

 

Počet strávníků: 

Školní jídelna Žáci ZŠ Děti MŠ Zaměstnanci Cizí strávníci 

Kozlovice č. p. 186 351 48 62 75 

Kozlovice č. p. 666  76 11  

                 

http://www.jidelny.cz/
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3. Persona lní  zabezpec ení  c innosti s koly 

Zaměstnanci školy  

 Fyzické osoby Přepočtené osoby 

 MŠ ZŠ 
Škola 

celkem 
MŠ ZŠ 

Škola 

celkem 

Pedagogičtí pracovníci 10 43 53 9,94 36,76 46,7 

v tom: 

učitelé 10 30 40 9,94 27,91 37,85 

vychovatelky 0 5 5 0 3,93 3,93 

asistenti 

pedagoga 
0 8 8 0 4,92 4,92 

Nepedagogičtí pracovníci 25 21,9 

Celkem 76* 68,6 

*Celkový počet fyzických osob je snížen o 2 - dva zaměstnanci mají zkrácené úvazky v různých pracovních pozicích. 

 

Pedagogičtí pracovníci školy: 

• Odborně kvalifikovaní 97,14%. 

o Učitel    98,2%  

o Vychovatel   87,7% 

o Asistent pedagoga  100% 

• V kolektivu je 47 žen a 5 mužů. 

 

Nepedagogičtí pracovníci školy: 

• Finanční referent (1,0), sekretářka (0,6), školník (1,0), domovník (3,0), uklízečka 

(6,0), školní asistent (0,8), správce ICT (0,5). 

• Vedoucí ŠJ (1,0), kuchařka (8, 0). 
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4. Pr ijí mací  r í zení  a za pis k povinne  s kolní  docha zce 

4.1 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání proběhlo 4. 5. 2022 a žádost podalo 

prostřednictvím svých zákonných zástupců 35 dětí. Všichni byli přijati.  Dvouleté děti 

budou vzhledem k platnosti vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání (znění 

účinné od 1. 9. 2020 - za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3let se do doby dovršení 3 let 

věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti) nastupovat k předškolnímu 

vzdělávání postupně během první poloviny školního roku. 

Zvláštní zápis pro ukrajinské děti byl vyhlášen na den 16. 6. 2022. Nepřihlásil se žádný 

zájemce. 

 

4.2 ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

 

Zápis k povinné školní docházce proběhl dne 6. 4. 2022 v budově základní školy Kozlovice. 

 

Počet dětí Zapisováni Zapsaní Odklad PŠD 

 46 44 2 

z toho ze spádového obvodu školy: 43 40 1 

 

Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny 2 třídy 1. ročníku základní školy. 

Zvláštní zápis pro děti a žáky z Ukrajiny k povinné školní docházce v základní škole 

proběhl dne 16. 6. 2022 -  byli přijati 2 žáci.  
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21%

61%

16%
2%

Absolventi 2022

Gymnázia

Ostatní matúritní
obory

Učební obory

Neúmístění

5. Vy sledky pr ijí mací ho r í zení  na ŠŠ  

Přijímacího řízení se v letošním školním roce účastnilo celkem 44 žáků 9. ročníku,  

7 žáků 7. ročníku a 4 žáci 5. ročníku. Již v průběhu školního roku měli žáci 9. ročníku 

možnost seznámit se s nabídkami oborů studia na středních školách v okolí prostřednictvím 

zástupců středních škol, kteří přišli svou školu prezentovat přímo k nám. V říjnu proběhla 

online modelová hodina s tématikou trhu práce a volby povolání pro žáky 9. ročníku. I 

v letošním roce proběhl z důvodu zhoršující se epidemiologické situace Trh vzdělávání a 

uplatnění 2021 online formou. Výchovná poradkyně uskutečnila jednu společnou schůzku 

s rodiči vycházejících žáků, a to hned v září 2021. Aby se žáci mohli co nejlépe připravit na 

přijímací řízení, mohli si vybrat z nabídky volitelných předmětů Cvičení z matematiky nebo 

z českého jazyka, a kromě toho se mohli přihlásit do doučování, které navštěvovali 

v ranních hodinách. 

V letošním školním roce již bylo umístění žáků na střední školy ve srovnání s minulými léty 

náročnější z důvodu zvýšení počtu žáků v 9. ročníku, a tedy i zvýšeného zájmu o střední 

školy. Ne všichni žáci se tedy dostali na střední školy hned v prvním kole, 10 žáků se 

dočkalo kladného vyjádření o přijetí až po odvolání nebo v druhém kole přijímacího řízení.  

Z celkového počtu 44 žáků nastoupí v příštím školním roce 9 žáků na gymnázia, 27 žáků na 

ostatní maturitní obory, 7 žáků na tříleté obory zakončené výučním listem a jeden žák se na 

žádnou střední školu neumístil. 

Ze 7. ročníku nastoupí 3 žáci na šestileté gymnázium, z pátého ročníku 3 žáci na osmileté 

gymnázium a jeden žák na osmileté gymnázium se sportovní přípravou. 
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6. Vy chovne  vzde la vací  program s koly 

6.1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 

Výchovně vzdělávací proces ve škole se řídí ŠVP ZV Rosnatka,1 který je 

přizpůsoben podmínkám školy, jejímu zaměření, prioritám a potřebám. V rámci 

vzdělávání je důraz kladen na dovednosti žáka, jeho schopnosti, rozvoj osobnosti a 

nadání, kreativitu, fantazii. Cílem je vytváření pracovního prostředí, které žáky stimuluje, 

chrání a podporuje v jejich optimálním vývoji, nechává je vyniknout v oblastech, které 

nejlépe zvládají. A to vše samozřejmě při dodržování pevně a jasně stanovených 

pravidel pro veškeré činnosti. Při setkáváních metodického sdružení a předmětových 

komisí pod vedení koordinátorů pro tvorbu školního vzdělávacího programu byla 

provedena kontrola správnosti dokumentu a vyhodnocení jeho jednotlivých vzdělávacích 

oblastí. ŠVP ZV Rosnatka byl v tomto školním roce doplněn dodatky č. 2 a 3 k části  

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 6. 1. 3 Pravidla pro hodnocení, o možnost využití 

slovního hodnocení u žáků z Ukrajiny a v případech doporučených ŠPP.  

Revize ŠVP ZV 

Během školního roku byl revidován ŠVP ZV Rosnatka v souladu s RVP ZV platným od  

1. 9. 2021. Škola bude podle nového ŠVP ZV vyučovat ve všech ročnících od školního roku 

2022/2023. Nová podoba ŠVP ZV Rosnatka přináší řadu změn. Byl upraven učební plán, 

redukován vzdělávacího obsah ve vybraných vzdělávacích oblastech. Dochází k začlenění 

nové klíčové kompetence – digitální – a nového vzdělávacího oboru informatika. 

Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění 

základním principům digitálních technologií. Digitální kompetence žáků v jednotlivých 

vzdělávacích oborech se bude rozvíjet podle toho, jak vývoj digitálních technologií zasahuje 

do jejich obsahů. Změny ovlivní výchovné a vzdělávací strategie celé školy. Digitální 

kompetence jsou již dlouhou dobu součástí dnešního světa. Žáci by měli být schopni 

využívat digitálních technologií k podpoře svého vzdělávání a sociálního začlenění, 

spolupráce s ostatními a kreativity v zájmu naplnění osobních a společenských cílů. Žáky 

proto motivujeme, aby byli schopni spravovat a chránit informace, obsah, data a digitální 

identity, rozpoznávat softwary, zařízení, roboty a efektivně s nimi pracovat. 

 
1 Proč název Rosnatka? Na území naší obce se v přírodní rezervaci nachází vzácná, léčivá, 

masožravá a zákonem chráněná rostlina Rosnatka okrouhlolistá. Její existence nás inspirovala 

k tomu, abychom si ji vybrali jako název pro náš  ŠVP.  Hledali jsme něco zvláštního a zároveň 

charakteristického pro naši vesnici a pro školu. Její název nám v podobě jednotlivých písmenek 

posloužil na rozpracování všeho pozitivního, co můžeme žákům u nás ve škole nabídnout. 
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Na zavedení nového vzdělávacího oboru informatika je škola velmi dobře vybavená 

digitálními zařízeními, má dostatečný počet notebooků a stolních PC. Během školního roku 

jsme pracovali na doplnění potřebných digitálních a robotických pomůcek a zároveň na 

přípravě učitelů na výuku nové informatiky. Velká pozornost byla věnována zdokonalování 

digitálních kompetencí učitelů neinformatických předmětů.   

Od září v rámci projektu Šablony III. využíváme aktivity podporující ICT v ZŠ (dvě 

šablony Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 64 hodin/64 týdnů), která nám umožnila nákup 20 

kusů tabletů (iPadů). Aktivita má za cíl rozvoj digitálních kompetencí pedagogických 

pracovníků i žáků v prostředí vzdělávání v 21. století. Principem je zavádění nových 

ověřených výukových metod při využití ICT ve výuce. Žáci se učí univerzálním 

dovednostem, které jim umožní mít úspěšný a samostatný život i kariéru a úkolem učitele je 

tyto dovednosti rozvinout. Moderní technologie mohou učiteli tento úkol zásadně usnadnit, 

pokud jsou využívány účelně a informovaně.  

Jelikož škola deklarovala svůj záměr zahájit výuku dle školního vzdělávacího programu 

upraveného dle revidovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

od 1. 9. 2022, získala finanční prostředky na nákup digitálních učebních pomůcek  určených 

pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí. Kabinet 

informatiky byl doplněn těmito robotickými pomůckami: Lego Spike Essential, Lego Spike 

Prime, Bluebothů, tabletů a 3D tiskárnou. Spolu s učební pomůckou programovatelný mini 

robot Ozobot BIT, která byla zakoupena již v loňském roce, má škola dobré zázemí pro 

výuky nové informatiky a zavádění digitálních kompetencí napříč všemi předměty. 

Důležitým předpokladem pro úspěšné získávání a zdokonalování digitální kompetence žáků 

je funkční internet ve všech prostorách školy – škola má kvalitní připojení ke službám 

veřejného internetu - aktuální test konektivity. Dalším předpokladem jsou však i digitální 

kompetence učitelů napříč všemi předměty 1. a 2. stupně školy.  Pedagogický sbor je v této 

oblasti průběžně vzděláván. Budoucí vyučující informatiky ve větším rozsahu absolvovali 

během školního roku webináře související s výukou informatiky -  informační systémy pro 

1. st. ZŠ, digitální technologie pro 1. stupeň ZŠ, programování ve Scratch, práce s daty, 

základy algoritmizace a programování.  

Hodnocení naplňování cílů ŠVP ZV Rosnatka 

První polovina školního roku byla sice náročnější - z důvodů zhoršující se epidemické 

situace byly ve škole časté karantény, v některých třídách se často střídala prezenční a 

distanční výuka, posléze „hybridní výuka“, kdy část žáků byla vzdělávána prezenčně a 

zároveň část žáků třídy distančně. Podařilo se nám ale v maximální možné míře navrátit u 

velké většiny žáků studijní návyky. Dle vyjádření předsedů předmětových komisí a 

metodického sdružení byly naplněny očekávané výstupy ŠVP ZV Rosnatka včetně 

očekávaných výstupů, které nebylo možné realizovat v uplynulém školním roce. Zároveň 

během školního roku nedocházelo k neúměrnému přetěžování žáků.  V první polovině 
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školního roku především díky aktivnímu přístupu všech učitelů k doučování v rámci 

Národního plánu doučování a  projektu Šablony II. a realizace ped. intervence.  

Cílem výchovy a vzdělání je rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet  

a svobodně se rozhodovat, měl odpovědnost za vlastní chování a jednání v míře přiměřené 

jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. 

V rámci vzdělávání se zaměřit na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. 

Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků.  

Ve velké míře individuálním přístupem k jednotlivým žákům se nám daří pomáhat k jejich 

všestrannému rozvoji a podporovat jejich dovednost samostatné práce. Individuálně 

zaměřeným procvičováním a upevňováním učiva se snažíme předcházet prohlubování 

nerovností mezi jednotlivými žáky. Úkolem učitelů bylo důkladné procvičení a osvojení 

učiva a navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti žáků. Snažili jsme se využívat 

formy práce, které jsou pro žáky nestresující a které umožnily učitelům vidět aplikaci 

znalostí a dovedností v relativně přirozených situacích. Cílem bylo zajistit plynulou 

návaznost vzdělávání pro žáky a jejich psychosociální pohodu. Obdobným způsobem 

postupovali učitelé v některých třídách v průběhu první poloviny školního roku, kdy 

docházelo ke kombinaci prezenční a distanční výuky.  

Individuální přístup k jednotlivým žákům se daří lépe realizovat díky možnostem většího 

dělení tříd na skupiny v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk a druhý cizí 

jazyk. Během školního roku jsme se rovněž snažili pomoci jednotlivým žákům, u kterých 

byly zjištěny velké nedostatky v učivu, nízká motivace ke vzdělávání nebo nedůslednost ve 

školní přípravě, zařazením doučování, popř. pomocí s přípravou na vyučování, individuální 

pohovory – využití projektu Šablony II. a Šablony III. (doučování, školní asistent) a 

pedagogické intervence.  

Zároveň jsme individuálním přístupem pomáhali i žákům nadaným, snažili jsme se vytvořit 

pro ně náročné a motivující prostředí, klást na ně vyšší nároky, podporovat je v přípravě na 

předmětové a oborové soutěže.  

Dostatečný prostor byl věnován i samostatné práci žáků, při níž žáci získávají poznatky 

vlastním úsilím, relativně nezávisle na cizí pomoci a vnějším vedení (při pozorování 

různých jevů, při zobecňování dřívějších zkušeností žáků, při práci s textem, při používání 

vědomostí v praxi, při provádění experimentů a laboratorních prací a také při ověřování 

znalostí a dovedností v písemných pracích). Žáci se tak učí přebírat odpovědnost za 

výsledky učebního procesu.  

Většina vyučujících se snaží ve svých hodinách využívat formativního hodnocení, 

osvědčuje se zejména vrstevnické hodnocení např. při tvorbě projektů, a podporujeme 

sebehodnocení žáků a získané informace z hodnocení využívat pro zlepšování učení žáka. 

Usilujeme také o časté a včasné poskytování motivující popisné zpětné vazby. Chceme, aby 

si žák uvědomil proces svého učení a výsledky, kterých dosáhl, aby uměl popsat, co se mu 
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daří, jaké má rezervy a jak bude pokračovat dál. Hlavním cílem učitele je posilování jejich 

vnitřní motivace.  

Znatelný posun jsme zaznamenali v oblasti informační gramotnosti. Je vidět snaha otevřít 

vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií.  A 

díky zkvalitnění dovedností ped. sboru a žáků při práci s digitální technikou lépe využíváme 

technické zázemí školy. Tablety nebo notebooky využívané při výuce typu 1:1 (tedy 1 žák 

na 1 digitální zařízení) zásadně pomáhají individualizaci výuky. Každý žák může pracovat 

na svém zařízení, na konkrétních úkolech, které mu pomáhají posilovat jeho slabé stránky, v 

jeho vlastním tempu. Díky propojení žákovských a učitelských zařízení má učitel okamžitý 

přehled o progresu žáka, nemusí čekat na nárazové zkoušení a písemné práce. Tablety a 

koncept výuky 1:1 umožňují větší a kreativní zapojení žáků do procesu výuky. Pedagogický 

sbor byl velmi dobře proškolen v rámci semináře „Tablet jako efektivní nástroj pro učitele“ 

a velká část učitelů při výuce iPady úspěšně využívá. Daří se nám rovněž ve vyšších 

ročnících využívat platformu MS TEAMS i v prezenční výuce a domácí přípravě. Toto 

prostředí nám pomáhá začlenit do výuky i nemocné žáky, kterým máme možnost tímto 

způsobem zasílat zápisy z hodin, popřípadě materiály k procvičení. A především je to velmi 

dobrý prostředek ke zlepšení komunikace mezi žáky a učiteli. 

Škola se společně snaží realizovat program rozvoje čtenářství, který využívá všechny 

příležitosti k tomu, aby z žáků systematicky a cíleně vyrůstali nezávislí a samostatní čtenáři, 

čtenářskou gramotnost se snažíme podporovat napříč všemi předměty. Učitelé si v této 

oblasti doplňují své znalosti a především dovednosti ve využívání různých forem práce 

s žáky a metod výuky, pomocí kterých se snažíme v oblasti čtenářské gramotnosti žáků 

dosahovat lepších výsledků. V hodinách českého jazyka jsou využívány výukové programy 

k rozvoji čtenářských dovedností a online výukové programy k upevnění pravopisu a 

procvičení mluvnických dovedností. Nově byla zakoupena licence na výukový program 

www.umimecesky.cz, který chceme v příštím roce také využívat pro výuku ukrajinských 

žáků. V rámci projektu Šablony II byly realizovány čtenářské kluby (ZŠ i ŠD), ve kterých 

učitelé a vychovatelky připravovali dílny čtení, rozhovory žáků o domácí četbě. Učitelé 

společně s žáky doplnili „klubovou“ knihovnu o další zajímavé publikace, které jsou pak 

využívány i v hodinách českého jazyka a literatury.  

Velmi přínosná je v této oblasti úzká spolupráce s Obecní knihovnou, která je umístěna 

v budově základní školy (organizované návštěvy knihovny, projekt „Pasování na čtenáře“ – 

na konci 1. třídy získávají žáci průkaz čtenáře knihovny). 

Žáci 9. ročníku připravili pro své mladší spolužáky projektový den „Čteme dětem“.  

Připravili si krásné pohádkové knížky a úkoly - tajenky, skládanky, soutěže a aktivity 

spojené s pohádkovými náměty. 

http://www.umimecesky.cz/
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Na závěr školního roku žáci 9. tříd připravili prezentace, které před třídou obhájili. Během 

tvorby své absolventské práce prokazují své čtenářské dovednosti (porozumění textu, 

shrnutí jeho obsahu vlastními slovy atd.), dovednosti spojené s vyhledáváním, tříděním a 

hodnocením informací, dovednosti při ovládání PC a počítačového softwaru, nebo i 

dovednosti komunikační (vyjadřovací schopnosti, ústní prezentování absolventské práce, 

dovednost argumentovat, formulování vlastních i prezentování cizích myšlenek či názorů). 

Žáci školy se zúčastnili vybraného divadelního představení v Divadle loutek v Ostravě a 

žáci 2. stupně zhlédli divadlo kozlovických ochotníků „Dědeček aneb musíme tam všichni“. 

Žáci divadelního kroužku připravili divadelní představení pro rodiče „Líný Kuba“, které 

s velkým úspěchem hráli v sále obecního úřadu.  

K dnešní kosmopolitní společnosti patří stejně jako schopnost užívání internetu nebo řízení 

auta i znalost cizího jazyka. Umět se dorozumět příslušným jazykem v cizí zemi každého 

cizince výrazně přiblíží k místním lidem, umožní mu proniknout blíže k jejich mentalitě a 

také k aspektům denního života, které by jinak zůstaly skryty za jazykovou bariérou. 

Znalost cizího jazyka je potřebná při uplatnění v praktickém životě a na trhu práce. 

Zaměstnavatelé očekávají, že uchazeči o zaměstnání umí mluvit anglicky. V současné době 

je tedy angličtina již považována za součást všeobecného vzdělání a ten, kdo se chce 

uplatnit na trhu práce, musí ovládat i jiný cizí jazyk. V oblasti výuky jazyků se zaměřujeme 

na rozvoj znalostí v komunikativních oblastech jazyka, na rozšíření nabídky jazyků a na 

rozvoj schopností žáků bezproblémově cizí jazyk používat. Jako povinný předmět se 

vyučoval jazyk anglický - od 2. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně, v 3. – 9. ročníku 3 

hodiny týdně.  Výuka anglického jazyka je realizována v malých skupinách, každá třída je 

dělena na polovinu. Své jazykové komunikační schopnosti si žáci mohou zdokonalit i 

v rámci volitelného předmětu anglická konverzace. V břenu proběhlo školní kolo 

olympiády v anglickém jazyce, které ukázalo velmi dobrou úroveň komunikace v angličtině 

u některých žáků. Olympiáda proběhla ve dvou kategoriích: kategorie A1 pro žáky 6. -7. 

ročníku, kategorie A2 pro žáky 8. - 9. ročníku, byla rozdělena na písemnou a ústní část. 

Písemná část byla zaměřena na porozumění psaného a mluveného textu, v ústní části 

hovořili žáci na vylosované téma, popisovali obrázek a vedli rozhovor s učitelem. Jako 

druhý cizí jazyk se od 7. ročníku vyučoval jazyk ruský, německý a francouzský, žáci 

v ročníku jsou děleni na tři skupiny.   

Společným úkolem učitelů matematiky a přírodovědných předmětů je získat schopnost svůj 

předmět vyučovat tak, aby tyto předměty nepatřily mezi předměty neoblíbené, aby žáci 

pochopili, že tyto předměty nejsou jen souborem vzorců a pouček, které se ve škole 

nabiflují, aby je po opuštění školy mohli zase co nejrychleji zapomenout, ale že jsou 

mocným nástrojem v poznávání světa, který jim usnadní řešení úkolů, které je čekají  

v praktickém životě. Žákům je v hodinách poskytován prostor pro experimentování – 

pokusy, laboratorní práce. Získané znalosti a dovednosti si mohli žáci ověřit v rámci 



VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY 

Štra nka 17 

různých aktivit, např. zapojením do soutěže „Bádáš, bádám, bádáme“, matematické a 

fyzikální olympiády a soutěže Zlatá cihla, Pythagoriáda, matematický nebo přírodovědný 

KLOKAN nebo v rámci aktivity Klub logických her (Šablony II.), při hře ABAKU2,  Ke 

zlepšení matematické a přírodovědné gramotnosti žáků přispívají i dva kroužky Veselé vědy 

a také projekty, které připravili pod vedením svých učitelů žáci 9. ročníku pro své mladší 

spolužáky, např. „Objevujeme kouzlo chemie“ nebo „Malý vědec“.  

Při výuce dáváme přednost činnostnímu učení a projektovému učení, které velmi dobře 

dokáže žáky aktivovat a motivovat k učení. Znalosti a dovednosti, které žák získá, mají 

trvalou tendenci. Výuka je založena na propojení praxe a teorie, na realizaci nápadu či 

podnětu, na kreativitě a vlastní činnosti žáka. Žáci se učí diskutovat, argumentovat a 

vyhledávat a zpracovávat informace. Nedílnou součástí je zařazování skupinové práce, kde 

podporujeme týmovou spolupráci, podílíme se na utváření příjemné atmosféry v týmu, 

podněcujeme žáky k vytvoření pravidel práce ve skupině, vedeme je k jejich dodržování, 

usilujeme, aby žáci střídali schopnost měnit role ve skupině.  Podporujeme potřebu 

efektivně spolupracovat a pomáhat si, vedeme žáky k sebehodnocení a sebereflexi, učíme 

žáky diskutovat, vyslechnout názor druhého, vedeme ke vzájemnému respektu a 

podporujeme schopnost žáků kultivovaně prosadit a obhájit svůj názor. Průběžným 

zařazování problémového vyučování učíme žáky přemýšlet, samostatně pracovat, rozvíjet 

schopnost řešit problémy, užívat znalostí a dovedností. A především dopřát radost z objevu. 

Projektovou výuku se nám daří zařazovat již na 1. stupni, např. „Čtenářské dílny“ 2. a 3. 

roč., v 1. roč.,,Túra tmou za tatínkem na Tábor“ nebo ,,Návštěva basisty s basou, zpívání 

s basou“, kde jsme úzce spolupracovali s rodiči žáků, nebo ,,Rostliny – setí, pikýrování, 

sázení rostlinek pro maminku“ Další projekty 1. st.: ,,Vánoční zvyky a tradice“, 

,,Velikonoce“ nebo ,,Římské číslice“ v 5. roč., „Kouzelné čtení“, „Ptačí počítání“ nebo 

„Radostné jaro“ ve 2. roč.  

Na 2. stupni jsme se zapojili do projetu MŠMT „Dějepis+“, jehož cílem je ověřit moderní a 

efektivní metody výuky dějepisu, směřující k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Výuka 

dějepisu nemá být pouze učením faktů, ale žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen 

uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž 

se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné 

budoucnosti. Vzdělávací obor Dějepis tak vede k rozvíjení obecných kompetencí – 

kritického myšlení, práce se zdroji informací, čtenářské gramotnosti a dále zahrnuje 

významné prvky mediální výchovy a výchovy k občanství.  

Podmínkou kvalitního učení a prostoru pro co největší aktivitu žáků je bezpečné prostředí a 

pozitivní sociální klima. Optimální klima školy je jednou ze základních podmínek úspěšné 

 
2 ABAKU do škol - projekt Moravskoslezského kraje OKAP II., v jehož rámci je ve škole nasazena 

komplexní metodika Abaku, která u žáků zásadně mění vztah k matematice a zlepšuje jejich 

aritmetické schopnosti. Pro žáky je dostupná jak ve formě deskové hry, tak i na počítači či tabletu. 
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práce, zásadním způsobem utváří osobnost dětí, pocit bezpečí a ovlivňuje jejich socializaci 

ve společnosti. Snažíme se budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a 

vzdělávání. Pracujeme na zlepšení celkové atmosféry školního prostředí a to především na 

vytvoření prostředí, které podporuje vzájemnou interakci mezi učitelem a žáky i žáky 

navzájem. Žáci jsou považováni za rovnocenné sociální partnery uvnitř školy. Důraz je 

kladen na práci třídního učitele s kolektivem třídy s cílem navodit vzájemný pocit bezpečí a 

důvěry ve třídě - na 2. stupni byly pravidelně realizovány třídnické hodiny. Ke zlepšení 

školního prostředí přispívají i pravidelné schůzky kolektivu třídních učitelů s výchovnou 

poradkyní a metodikem prevence.  

Ve školním roce opět začal velmi dobře pracovat žákovský parlament, který je partnerem 

školy a pedagogického sboru při organizaci akcí školy nebo také řešení různých problémů. 

Žákovský parlament je skupina žáků z 5. – 9. ročníků, kteří byli zvoleni demokratickým 

hlasováním, které proběhlo v rámci jednotlivých tříd. Parlament se scházel pravidelně 1x 

měsíčně vždy na začátku měsíce během třetí vyučovací hodiny Koordinátor žákovského 

parlamentu (pověřený učitel) provádí vždy z každé schůze zápis, který je odeslán ŘŠ a 

uložen na serveru, ke kterému mají přístup všichni ped. pracovníci. Parlament se svou 

činností podílí na uskutečňování vizí naší školy. Sbírá od žáků podněty, co ve škole zlepšit, 

jak proměnit k lepšímu prostředí i atmosféru školy, jak vést otevřenou komunikaci mezi 

žáky, učiteli a vedením školy. Realizuje akce a projekty, které upevňují bezpečné sociální 

klima ve škole. Podporujeme tak u žáků rozvoj jejich zdravého sebevědomí a vývoj na 

základech demokratického občana. Vybrané akce žákovského parlamentu – viz Příloha č. 2 

Rozvoj zdravých mezilidských vztahů, vzájemného respektování mezi sebou a k vzájemné 

toleranci podporujeme zařazováním projektů, které připravují nejstarší žáci (zpravidla žáci 

9. ročníků) pro své mladší spolužáky. Tyto projektu mají za cíl potřebu efektivně 

spolupracovat a navzájem si pomáhat.  Byly realizovány projekty “Cestou necestou“, 

„Mikuláš ve škole“, „Den Země“, „Čteme dětem“ a „Ochrana člověka za mimořádných 

událostí“. Podobné akce jsou připravovány i pro děti mateřské školy, v letošním roce to byl 

projekt „Pohádkový les“ nebo „Happy Easter, kids!“. 

Ekologická výchova žáků - EVVO je zapracována do náplně jednotlivých vyučovacích 

předmětů, ve škole pracuje pověřený pedagogický  pracovník - koordinátor EVVO, který 

zajišťuje koordinaci EVVO v učebních osnovách jednotlivých předmětů a školních akcích, 

žákům byly nabídnuty volitelné předměty ekologický seminář a seminář z biologie.  

V oblasti environmentální výchovy nabízíme žákům zapojení do všech aktivit spojených  

s ochranou přírody a vzájemného respektování člověka s životním prostředím - dodržujeme 

pravidla pro ochranu přírody a vedeme žáky k ekologickému myšlení. Škola je zapojena do 

projektu RECYKLOHRANÍ, který se týká recyklace elektrozařízení a zpětného odběru 

elektro baterií. Během školního roku probíhaly aktivity týkající se ekologizace školy – 
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šetření s energií a materiály, hospodaření s odpady, sběr druhotných surovin apod. Ve 

spojitosti s výše uvedenými ekologickými aktivitami proběhly ve škole soutěže:  

• ve sběru papíru (soutěž mezi jednotlivými třídami a mezi jednotlivci) –žáci nasbírali  

8 149 kg papíru, 

• sběr kaštanů a žaludů pro zvěř ve spolupráci s místním mysliveckým sdružením -  

myslivci si osobně nasbírané kaštany a žaludy vyzvedli.   

Žáci jsou zapojeni do třídění odpadu ve škole (na chodbách jsou umístěny kontejnery  

na tříděný odpad, použité baterie a elektro).  

Praktické i teoretické vzdělávání v oblasti EVVO během školního roku poskytovala také  

školní zahrada, která účelně plnila kromě funkce výukové a relaxační i funkci pěstitelskou a 

ekologickou. Prostřednictvím nových naučných a interaktivních prvků, zejména prvků: 

dendrofón a expozie dřeva, hmyzí hotel a geoexpozice, učitelé motivují své žáky  

k častějšímu pobytu v přírodě, který prospívá zdravému životnímu stylu a rozvíjí 

dovednosti žáků, kladou důraz na prolínání oborů, témat a mezipředmětové vztahy  

s poukazem na maximální kontakt žáků s přírodou a zemním prostředím např. při využití  

v pracovních činnostech - údržba školní zahrady jako jsou např. bylinková zahrádka., 

případné obměny a rozšiřování jejich prvků, vyvýšené záhony - pěstitelské dovednosti, 

sluneční hodiny – fyzika, přírodověda, prvouka. 

22. dubna se konal „Den Země“, akce, kterou si pro žáky 2. stupně připravili kozlovičtí 

Skauti. Hlavním tématem byla udržitelnost oblečení a dalších produktů, které běžně 

potřebujeme ke svému životu. Na pomoc si přizvali žáky 9. tříd, kteří se do akce ochotně 

zapojili. Následně si žáci 9. tříd připravili svůj „Den Země“ pro své mladší spolužáky  

z 1. stupně. V červnu žáci 1. tříd v rámci školního výletu navštívili ekologické centrum 

Hubert na Hukvaldech, žáci 5. ročníku absolvovali tradiční exkurzi v záchranné stanici 

v Bartošovicích.  

Tělesná výchova a sport - pro výuku tělesné výchovy je kromě tělocvičen, herny stolního 

tenisu a relaxačního sálu využíván areál FC Kozlovice (víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště) 

a volejbalové hřiště v areálu bývalého koupaliště. V učebním plánu školy byly zařazeny 

3hodinové dotace výuky tělesné výchovy v 1. – 4. ročníku na 1. stupni a v 8. – 9. ročníku na 

2. stupni školy. Výuka tělesné výchovy byla doplněna:  

• plaveckým výcvikem, který byl organizován ve dvou etapách – na podzim pro žáky 

4. a 5. ročníku, kteří vzhledem k epidemiologické situaci ve společnosti výcvik 

v minulých letech neaobsolvovali, a na jaře pro žáky 1. – 3. třídy, 

• lyžařským výcvikem, který se rovněž konal ve dvou etapách – pro žáky 8. ročníku, 

kteří měli v loňském školním roce kurz zrušen kvůli šíření epidemie, a pro žáky 7. 

ročníku – oba kurzy proběhly v lyžařském areálu RALIŠKA Horní Bečva  

v termínech 10. 1. – 14. 1. 2022 a 21. 2 – 25. 2. 2022, 

• nabídkou volitelného předmětu sportovní hry, 
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• v rámci mimoškolní zájmové činnosti žáků šesti sportovně zaměřených kroužků, 

• celodenním bruslením žáků na zimním stadiónu v Kopřivnici – akce byla 

spolufinancována Radou rodičů. 

V letošním školním roce jsme se také zaměřili na rozvoj zdravých stravovacích návyků u 

žáků, jejich pohybových dovedností a tělesné zdatnosti. Vzhledem  

k aktuální  epidemiologické situaci kvůli virové nákaze covid-19 byl kladen důraz 

především na dodržování zásad osobní hygieny. Snažili jsme se zajistit žákům dostatek 

pohybu při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí 

zajistit pobyt žáků při výuce vybraných předmětů venku, o velké přestávce měli žáci 

možnost pohybu na školní zahradě. Důraz byl také kladen na vytváření optimálních 

psychohygienických podmínek pro práci žáků i učitelů. Vytvoření zdravých stravovacích 

návyků u žáků, zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků a zdravé 

výživy podporujeme zapojením do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.  

Žáky učíme zodpovědnému chování v krizových situacích – v rámci projektu „Ochrana 

člověka při mimořádných událostech“ jsme vytvořili modelové situace, v nichž směřujeme 

žáky k ochraně zdraví člověka a poskytování první pomoci. Pro žáky 8. a 9. ročníku byl 

projekt realizován ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou ve Frýdku – Místku.  

Volitelné a nepovinné předměty ve školním roce 2021/2022 

Volitelné předměty - snahou školy je každoročně sestavit takovou nabídku volitelných 

předmětů, aby zahrnovala co možná nejširší výběr seminářů a žáci si mohli vybrat předmět 

dle svých zájmů. Volitelné předměty jsou vyučovány ve dvouhodinových blocích co 14 dnů. 

Ve školním roce 2021/2022 se vyučovaly tyto volitelné předměty: 

1. pololetí: - etická výchova, anglická konverzace, sportovní hry, ekologický seminář, 

robotizace a programování, můj region, cvičení z matematiky a cvičení 

z českého jazyka (příprava k přijímacím zkouškám. 

2. pololetí: – etická výchova, anglická konverzace, sportovní hry, seminář z biologie, 

finance a ekonomika, čtenářská gramotnost, společenskovědní seminář, 

ekologický seminář, robotizace a programování. 

Semináře jsou koncipovány jako pololetní - žáci 7. – 9. ročníku si vybírají minimálně dva 

různé předměty vždy na začátku školního roku, protože v každém pololetí mají v rozvrhu 

zařazený jiný volitelný předmět. Žáci 7. ročníku si musí v jednom pololetí zvolit předmět 

„Etická výchova“. 

Nepovinné předměty - Náboženství - 7 skupin (1., 2., 3., 4.,5., 6. – 7., 8. třída)  

Testování ČŠI: 

• Na podzim 2021 se škola zapojila do dobrovolného testování ČŠI, v rámci kterého 

byli testováni žáci 6., 8. a 9. ročníku z předmětů matematika, český jazyk a anglický 

jazyk. Jeho cílem bylo porovnat aktuální úroveň znalostí a dovedností našich žáků 

s ostatními školami po dvouleté distanční výuce – výsledky testování 
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nesignalizovaly žádnou významnější odchylku od očekávaných hodnot nebo od 

průměru. Konečné výsledky v jednotlivých předmětech podrobně zpracovaly 

příslušné předmětové komise a metodické sdružení a navrhly plán řešení ke zlepšení 

výsledků v některých oblastech. 

• Škola byla zařazena do výběrového zjišťování výsledků vzdělávání žáků 5. ročníku, 

které probíhalo od 9. května do 3. června 2022. Výsledky testování zatím nejsou 

k dispozici. 

 

6.2 MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

Cílem vzdělávacího programu je rozvoj osobnosti dítěte s kladným vztahem k sobě 

samému, k rodině, ostatním lidem, přírodě, světu kolem nás, k historii a lidovým tradicím i 

zvykům. Při názvu vzdělávacího program jsme vycházely z názvu obce a využili jsme i 

obecního maskota „kozlíka“, kterého si děti samy pojmenovaly a jeho výtvarné provedení je 

velice blízké dětskému chápání světa. Přírodní prostředí venkova je pro naši práci s dětmi 

studnicí nápadů a zároveň i přirozenou výzvou k hlavnímu zaměření činností. Velký důraz 

klademe na kamarádství a vzájemnou pomoc a také na stejné šance pro všechny. Smyslem 

programu je podporovat tělesné a duševní zdraví dětí, rozvíjet samostatnost, zdravé 

sebevědomí, komunikativnost a tvořivost. Veškeré spontánní a řízené činnosti během 

pobytu dětí v MŠ jsou směřovány k obohacování jejich zkušeností formami experimentu, 

zkoumání a především vlastní aktivitou. Pedagogičtí a další zaměstnanci MŠ jsou dětem při 

jejich cestě za poznáním chápajícím partnerem. 

Učitelky v jednotlivých třídách ŠVP dotváří třídními programy s konkrétní didaktickou 

nabídkou činností dětem podle jejich potřeb a věkového složení třídy. Pracují samostatně, 

tvořivě, vycházejí z přání a potřeb dětí, mohou uskutečňovat své nápady a uplatnit své 

odborné znalosti. 

Tento školní rok začal v obvyklém režimu, avšak s karanténními opatřeními, na které jsme 

si už postupem času zvykli. Nekonaly se tedy první třídní schůzky hned na začátku září a 

ztížená byla také adaptace nových dětí na prostředí mateřské školy, jelikož nebyl umožněn 

vstup rodičům do tříd. Ale jinak se dění dostalo do běžných kolejí a aktivity v kolektivu dětí 

nebyly nijak omezeny. 

Plavecký výcvik začal již 8. září a děti ze tříd předškoláků absolvovaly 10 lekcí na 

plaveckém bazéně ve Frenštátě pod Radhoštěm. Protože spolupráce s plaveckou školou 

Laguna už probíhá řadu let, máme záruku, že se všechny děti s vodou nakonec skamarádí, a 

o to především jde. 

Po delší pauze nás navštívila naše oblíbená divadla přímo v mateřské škole: divadlo Letadlo 

s představením a divadlo Leonka s pohádkou „O modré tůňce“. Pravidelně jsme také 
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navštěvovali obecní knihovnu, aby děti ještě v předčtenářském věku získaly vztah ke knize. 

Tradiční mikulášská a vánoční nadílka proběhly bez účasti rodičů z důvodu karantény. Ale 

covid nás naučil využívat ICT technologie, a tak vánoční program, který si děti nacvičily, 

zhlédli rodiče v teple svých domovů z videozáznamů.  

Každoročně se karneval řadí k nejoblíbenějším akcím. Celý den jsme si užívali masek ze 

světa nejen pohádkových bytostí, ale i nejrůznějších výtvorů fantazie, která našim 

maminkám nechybí. Soutěže, tanečky a spousta legrace byla završena již tradiční tombolou. 

A co je důležité - vyhrál každý. 

K dalším zimním radovánkám patří především lyžařský výcvik ve Ski areálu Bílá. Opatrné 

začátky, pravidelná dřina a opravdová odměna v závěru. Ano, tak probíhá výcvik v lyžařské 

školičce, která končí vždy závěrečným „ představením“ lyžařských dovedností pro rodiče. 

Jaro jsme přivítali „vynášením Mařeny“, a i když se mu moc nechtělo, nakonec jsme se ho 

přece dočkali. Po dvou letech se nám konečně podařilo setkat se s našimi maminkami ve 

třídách a společně si vyrobit velikonoční dekorace. Děti byly pilné, a tak si domů odnášely 

výzdobu nejen do dětského pokojíčku. 

Návštěva Divadla loutek v Ostravě patří také k našim tradičním kulturním akcím. Letos 

jsme vybrali pro mladší děti představení „Utíkej, myško utíkej“ a předškoláci zhlédli 

pohádku „Jak byla vosa Marcelka ráda, že je.“ Každopádně výlet do Ostravy autobusem a 

návštěva opravdického divadla se závěrečným zhlédnutím divadelního orloje byl pro děti 

nevšedním zážitkem. 

Děti ze třídy Hříbků se zúčastnily výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo Divadlo loutek 

v Ostravě Hlavním cílem soutěže bylo umožnit pedagogům využít návštěvu divadla 

k následné práci s dětmi. Po zhlédnutí divadla „Jak byla vosa Marcelka ráda, že je“ děti 

kreslily zážitky z představení. Výtvarné práce hodnotila tříčlenná porota: výtvarník a 

loutkař Tomáš Volkmer, dramaturgyně DLO Tereza Agelová a šéf ateliéru DLO Jan Špaček. 

V kategorii mateřských škol si naše děti odnesly první místo. 

Den matek jsme oslavili společně s maminkami. Každá třída si připravila krátký program 

plný básniček, písniček a tanečků. Společné chvíle byly velkou odměnou pro obě strany. 

Děti během školního roku absolvovaly několik projektových dnů ve výuce a mimo MŠ. 

Předškoláci si vyzkoušeli výrobu svíček. Paní lektorka v krátkosti dětem vysvětlila, co je 

její náplní práce – ruční výroba vyřezávaných svíček. Děti si prohlédly různé druhy těchto 

svíček. Lektorka pak pomocí kladených otázek zjišťovala, jak si děti takovou výrobu svíčky 

představují (které materiály a jaké pomůcky jsou potřeba na výrobu svíčky apod.), na co a 

proč se svíčky používají, společně srovnávali použití svíček v minulosti a současnosti. Poté 

si děti důkladně osahaly a prozkoumaly vosk, knoty, a formy na svíčky, přivoněly si 

k několika vůním, kterými se svíčky parfemují. Lektorka dětem ukázala další možnost, jak 

si svíčku originálně dozdobit. Děti se rozdělily do skupinek a vystřihly si obrázky 

z papírových ubrousků. Tyto obrázky nalepily pomocí lepidla na bílé korpusy svíček. Po 
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zaschnutí lepidla s pomocí lektorky ponořily svíčku do parfémované fixovací hmoty a 

upravily délku knotu na svíčce. Děti měly ze své práce velkou radost, protože si tak 

vyrobily nádherný dárek pro své rodiče. 

Mladší děti se seznámily hravou formou s vývojem a životem motýlů v projektovém dni 

s názvem „Motýlí cirkus“. Prostřednictvím pohybového ztvárnění s tanečními a 

tělovýchovnými pomůckami si děti prožily vývoj motýla od larvy, kukly, až po vznešeného 

motýla. Zábava, vlastní prožitek a nabytí nových vědomostí se snoubily v jeden celek. 

První projektový den mimo mateřskou školu „ Mezi zvířaty“ proběhl na zemědělské 

usedlosti „Bludička“ v Bludovicích. Cílem projektového dne bylo seznámit děti s životem 

na ekologické farmě s důrazem na kontakt se zvířaty a získat povědomí o jejich významu 

pro člověka v souladu s šetrným obhospodařováním krajiny. Děti si prohlédly chov jednoho 

z nejstarších druhů slepic - česká kropenka, prošly stáje s krávami, kozami i s ovcemi. 

Druhá skupina spolu s odbornou lektorkou vyrazila na pastvu, kde pozorovaly kozy bílé, 

poníka a chovné koně. Děti si vyslechly informace o chovu tohoto plemene koně, o způsobu 

života. Kozy bílé si mohly děti pohladit a nakrmit je suchým pečivem, které přinesly. Na 

louce si pak vyslechly základní informace k chovu včel a ve včelařském klobouku si mohli 

ti odvážnější prohlédnout včelín zblízka. Vyzkoušely si hřebelcování poníka nebo na 

dřevěné maketě „podojit krávu“. Na závěr se zájemci svezli na malém poníkovi. Nadšení 

nebralo konce. 

Další projektový den mimo školu proběhl v prostorách zámku Kunín a na přilehlé zámecké 

zahradě. Děti byly rozděleny do dvou skupin podle tříd a vystřídaly se v řízených 

činnostech v zámeckých komnatách a na zámecké zahradě. V komnatách na děti dýchla 

pohádková atmosféra doby princů a princezen, průvodce jim poutavým srozumitelným 

výkladem přiblížil život v době dávno minulé. Děti si prohlédly zdobené jídelní soupravy a 

krásné poháry, zlaté empírové svícny i sbírku zkamenělin a nerostů. Nechyběla ani zajímavá 

pověst. Na vlastní kůži okusily, jak se používají divadelní kostýmy a masky, měly 

ojedinělou šanci si samy zahrát úryvek z pohádky. V pravých divadelních kostýmech se 

proměnily i v pohádkové bytosti.  

V kulisách, připomínajících nejrůznější prostředí, dozdobených rekvizitami si prohlédly 

výstavu loutek - všech druhů, typů i velikostí. Dozvěděly se, jaké druhy loutek existují, 

všímaly si rozdílů mezi marionetou a maňáskem, vyzkoušely si, jak se loutky vodí a zjistily, 

z čeho a jak se vyrábějí. Nechyběla ani divadelní kouzla a čarování. Ve velkém sále, který 

v minulosti sloužil jako taneční sál, zhlédly pohádku Divadýlka Mrak „O statečném 

Jankovi.“ Dozlatova opečené špekáčky na zámecké zahradě už byly jen lahodnou tečkou za 

příjemně stráveným odpolednem. 

Děti ze tříd předškoláků využívají přímé spojení se ZŠ a možnost využít i její prostory. 

Společně navštívily odbornou učebnu fyziky a chemie dětem. Pod vedením učitelek si 

mohly vyzkoušet jednoduché chemické pokusy. Mezi tyto pokusy patřily: nafouknout 
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balonek bez dechu, vytvořit duhu z bonbonů a pokus „sopka s lávou.“ Podívali se na 

pohádku „Krtek chemikem“, vymalovali chemickou omalovánku a na závěr za svou 

šikovnost získali malou sladkost a medaili. Také prostory dílen ZŠ měli Skřítci a Hříbci 

možnost využít. Postupně se děti ve skupinách, pod vedením pana učitele Turšnera, 

seznámily s dílnou, bylo jim vysvětleno, proč se musí nosit v dílně ochranné pomůcky a 

jaké práce je možno v dílně dělat. Samy si vyzkoušely nasazení ochranných pracovních 

pomůcek, zatloukání hřebíků a práci na soustruhu. 

V rámci projektu Šablony III jsme uspořádali čtyři setkání s rodiči s odborníky z řad 

pedagogů 1. tříd ZŠ, pediatrů, fyzioterapeutů a dětských psychologů. Setkávání měla 

rodičům pomoci při volbě vhodných výchovných metod, v identifikaci možných problémů a 

případné volbě prostředků nápravy, v přípravě dětí na vstup do ZŠ a při rozhodování o 

odkladu školní docházky. 

Za podpory MŠMT jsme v rámci projektu „Digitalizace do škol“ vybavili třídy pomůckami 

a hračkami, které podpoří vzdělávání předškolních dětí v rovině digitálních technologii. 

Pořídili jsme pro děti kódovací a robotické hračky, albi knížky a tužky. Abychom pokroky 

našich dětí mohli podpořit a zaznamenat, nakoupili jsme přenosné reproduktory a mobilní 

zařízení. 

Dětský den jsme oslavili hned dvakrát. Poprvé 1. června s hudební agenturou Pavla Nováka 

na zahradě MŠ. Děti oslavily svůj svátek zpěvem, tancem, cvičením a soutěžemi 

v doprovodu veselých a rytmických písniček. Všechny si odnesly1. cenu – malé dárečky a 

sladkou odměnu. Počasí přálo, sluníčko hřálo. Podruhé pak s kamarády z 9. tříd 

v Kovářovém lese plném kouzel. Stezka pro odvážné děti byla plná nástrah, překážek a 

úkolů. Ale štěstí přeje odvážným, a tak na konci strastiplné cesty na každého čekala sladká 

odměna. 

Mladší děti navštívily kino ve Frýdlantě nad Ostravicí, kde zhlédly pohádku Sonic. 

Dobrodružství oblíbené pohádkové postavičky nadchly naše malé diváky. Abychom využili, 

že jsme se ocitli za hranicemi obce, zajeli jsme se podívat na letiště, kde pod dohledem 

vedoucího letového provozu jsme si prohlédli větroně, motorové kluzáky a další stroje, 

které aeroklub vlastní. A na závěr pak nezbývalo než vyprázdnit batohy plné dobrot, které 

maminky dětem nabalily. 

Rozloučení s předškoláky se stalo již tradicí. Počasí přálo, a tak celá akce mohla proběhnout 

na zahradě. Děti se předvedly v krátkém programu plném písniček, básniček a tance. Pak 

nastala ta nejdůležitější část: pasování na školáky. Tentokrát se ho ujal zástupce ředitelky 

Mgr. Jiří Brus. Děti dostaly jako vzpomínku na MŠ album s fotkami třídy a všech 

kamarádů. A teď je čeká další důležitá životní epizoda. 

V tomto školním roce pokračoval projekt EU „Příklady šíření dobré praxe“, kdy se naše 

učitelky vzájemnými hospitacemi ve spolupráci s mentory projektu, učitelkami MŠ 

Nošovice, zdokonalovaly v činnostech na získaných Sweetboxech a obohacovaly tak 
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vzdělávací nabídku pro děti. Celý projekt byl zdárně zakončen 23. 5. 2022 konferencí 

zúčastněných mateřských škol. 

Počátkem školního roku se rozjela v rámci operačního programu MŠMT Výzkum a 

vzdělávání další výzva, Šablony III. Tentokráte jsme se zaměřili na projektování v MŠ a na 

odborně tematická setkávání s rodiči. 

Mateřská škola byla v provozu o hlavních prázdninách první tři týdny v na budově č. 666 a 

zúčastnilo se ho 58 dětí ve dvou třídách.  Za příznivého počasí jsme hojně využívali zahradu 

a dopravní hřiště u MŠ, ale i příjemný stín nedalekého lesa.  

 

 

6.3 AKCE A AKTIVITY ŠKOLY V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE 
 

Základní škola: 

Září 

• Projekt II.st. „Hravě spolu zvládnem školu“  

• Projekt I.st. „Škola? V pohodě!“  

• Adaptační dny žáků 6. ročníků  

• Informační tř. schůzky 5. ročníků 

• Focení žáků 1. tříd 

• Zahájení plaveckého výcviku žáků 4. a 5. ročníků 

Říjen 

• Bádáš, bádám, bádáme – krajské kolo soutěže 

• Přírodovědný KLOKAN 8. – 9. tříd  

• Exkurze žáků 2. ročníku – Muzeum Frenštát p. R.  

• PrimMat – SŠ prezentace pro žáky 9. ročníku 

• Zlatá cihla – matematická soutěž – školní kolo 

• Exkurze VIII. A – Muzeum Frenštát p. R.  

• VI. A, B – exkurze planetárium  

• Zahájení soutěže ve sběru papíru ve šk. r. 2021/2022 – vyhlášení 06/22 

• Zahájení soutěže ve sběru kaštanů – vyhlášení 05/22 

Listopad 

• Soutěž o nejlepší masku – žákovský parlament 

• 5. ročník exkurze planetárium, ZS Bartošovice 

• SŠ gastronomie oděvnictví a služeb – SŠ prezentace 9. ročník 

• Projekt 1. stupeň „Přes hory, doly“ 

• III.A,B – Adventní dílny SVČ Klíč  
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Prosinec  

• EDUCANET – SŠ prezentace pro 9. ročník 

• 7. – 9. ročník – Preventivní online přednáška na témata překonávání bariér a šikana 

Leden 

• Preventivní program 2. rročníku. - TU Nebezpečí kyberšikany – TU, PPPP.Ostrava 

• Lyžařský výcvik 7. ročník 

• Olympiáda ČJ 8. - 9. ročník – školní kolo 

• Preventivní program 3. ročníku - Rizika elektronické komunikace TU, PPPP. 

Ostrava   

Únor  

• Lyžařský výcvik 8. ročník 

• Preventivní program 5. ročník - TU Nebezpečí šikany – TU, PPPP.Ostrava 

• Preventivní program 6. ročník - TU Nebezpečí šikany – TU, PPPP.Ostrava  

• Preventivní program 4. ročník - Rizika elektronické komunikace TU, PPPP. Ostrava   

• 02/03 měsíc Bruslení – celoškolní projekt – rozděleno termínově dle ročníků 

Březen  

• Projekt žáků IX. A – Karneval – bylo určeno pro žáky 2. - 3. ročníků 

• Matematický klokan 2. – 9. ročník 

• Projekt Jan Amos Komenský – VI. B 

• Olympiáda z anglického jazyka  - školní kolo 

• Matematická olympiáda – krajské kolo 

• Preventivní program 7. ročník - Rizika elektronické komunikace TU, PPPP. Ostrava   

• Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo 

Duben 

• Divadelní představení „Trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej!“ 

• Loutnička - školní kolo 

• Loutnička -  oblastní kolo 

• Divadlo loutek Ostrava, muzeum hraček 5. ročník 

• Divadlo loutek Ostrava – 6. - 7. ročník 

• Loutnička 2. stupeň 

• Den Země – projekt pro 2. stupeň 

• Preventivní program Drogy v dospívání 8. Ročník -  TU, PPPP. Ostrava  

• Archimediáda – okresní kolo 

• VIII. A,B – exkurze jaderná elektrárna Dukovany společně s vodní elektrárnou 

Dalešice  

• Zahájení plaveckého výcviku žáků 1. 2. a 3. ročníku. 
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Květen 

• Den země 1. stupeň – projekt žáků 9. ročníku 

• Bezpečné sexuální chování v dospívání - 9. ročník -  TU, PPPP. Ostrava 

• Školní výlet IX. B – Horní Bečva 

• Projekt „Čteme dětem“ 1. ročník – organizovala – IX.  A  

• Exkurze 6. ročník muzeum klobouků Nový Jičín 

• „Dospívám, aneb život plný změn" - "Na startu mužnosti" 6. - 7. ročník 

• Pěvecká soutěž „Loutnička“ – zámek Frýdek-Místek 

• Vyhodnocení sběru kaštanů s myslivci MS Kozlovice 

• Exkurze Praha, Terezín- 8.- 9. ročník 

• Exkurze Muzeum Frenštát pod Radhoštěm – VII. B 

• Představení– „Agentura Perštejni“ - Leonardo da Vinci 

• Školní výlet VIII. A,B  - Brno  

• Školní výlet II. A, B – Ondřejník 

• Školní výlet VII. A – Olomouc 

• Kino ke Dni dětí 1. – 6. Ročník 

Červen 

• Kino ke Dni dětí – 7. – 9. ročník 

• Školní výlet 1. ročník Hukvaldy 

• Ochrana člověka za mimořádných situací – 8. - 9. ročník/SZŠ F-M 

• Atletické závody „Povodí Ondřejnice“ 1. stupeň 

• Atletické závody „Povodí Ondřejnice“ 2. stupeň 

• Projekt pro žáky 1. ročníku „Objevujeme kouzlo chemie“  

• 5. ročník – školní výlet Praha 

• Školní výlet 3. A/B – ZOO Lešná, Zlín 

• Vystoupení školy pro veřejnost -  „Ve škole je opět veselo“ – sál OU 

• 8. ročník – IPS při Úřadu práce ve Frýdku-Místku 

• Školní výlet VII. B – Kroměříž 

• Školní výlet IX. A – Kunčice pod Ondřejníkem 

• Školní výlet VI. B – Pstruží 

• „Výuka v přírodě“ – 1. ročník, návštěva MŠ Lhotka 

• VII. A – exkurze Hukvaldy 

• Exkurze 2. ročník „Fenomén Igráček“ 

• 6. – 9. ročník – sál OÚ – Divadlo Kozlovice „Dědeček, aneb musíme tam všichni“ 

• Dopravní výchova F-M IV.  A – městská policie F-M 

• Projekt „Ochrana člověka za mimořádných situací“ organizovali žáci 9. ročníku 
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• Dopravní výchova F-M IV. B – městská policie F-M 

• 1. ročník – exkurze hasičský záchranný sbor, TV Noe 

• IX. B – projekt pro MŠ – „Pohádkový les“ 

• Představení SOŠ F-M – určeno pro žáky 8. ročníku 

• Prezentace závěrečných prací ČJ – IX. A 

• Prezentace závěrečných prací ČJ – IX. B 

• Školní výlet VI. A Rožnov pod Radhoštěm 

• Pasování žáků 1. ročníku na „Mladé čtenáře“ 

• Celoškolní turnaj v KORFBALU 

• Společný zážitek třídy IX. A – „Minigolf Olešná“ 

• Exkurze VIII. A – Frenštát pod Radhoštěm – Střední hotelová škola - „Gastrohrátky“ 

• Slavnostní oběd žáků 9. ročníku ve školní jídelně 

• Společný zážitek třídy IX. B   

• Slavnostní zakončení školního roku 

• Slavnostní zakončení povinné školní docházky žáků 9. ročníku v sále OÚ 

Vybrané aktivity ZŠ – viz Příloha č. 1. 

 

Mateřská škola: 

• návštěva místní knihovny 

• promítání dětských pohádek v sále OÚ 

• dětské divadlo Smíšek, Leonka, Letadlo 

• návštěva chovné stanice westernových koní 

• mikulášská a vánoční nadílka  

• návštěva u místních chovatelů 

• karneval ve třídách 

• smažení „vaječiny“ na zahradě 

• Projektové dny: Mezi zvířaty, Výroba svíček, Skřítci a Hříbci v Království pohádek, 

Motýlí cirkus 

• návštěva dílen v ZŠ 

• dětský den na zahradě MŠ  

• pohádkový les: soutěživá hra s kamarády z 9. tříd 

• návštěva Divadla loutek v Ostravě 

• školní výlet na letiště a do kina 

Vybrané akce MŠ – viz Příloha č. 3. 
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6.4 PŘEHLED SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD 

 

Přehled soutěží, do kterých se škola zapojila v rámci oblastních, okresních nebo 

krajských kol: 

• Krajské finále soutěže „Bádáš, bádám, bádáme“ – úspěšná účast 3 členného družstva 

žákyň 9. roč. 

• „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ -  výtvarná a literární soutěž, žáci naší školy 

se ve svých kategoriích umístili na předních místech v krajském kole: 

o Žákyně III. A, V. A a IX. A získaly 1. místo ve svých kategoriích. 

o Žákyně VIII. B obsadila 2. místo. 

• Výtvarná soutěž „O pohár čeladenské ovečky“ – žákyně II. A obsadila 3. místo ve 

své kategorii. 

Oborové olympiády: 

• Matematická olympiáda: žákyně IX. A obsadila v okresním kole 2. místo a 

postoupila do krajského kola. 

• Olympiáda z českého jazyka: úspěšná řešitelka   žákyně XI. A. 

• Fyzikální olympiáda – kategorie G „Archimediáda“ – žák VII. A získal 1. místo  

v okresním kole a další dva žáci této třídy byli úspěšnými řešiteli. 

• „Zlatá cihla“ – matematická soutěž, žáci se zapojili do všech kategorií soutěže: 

o Žák VII. A – 3. místo ve své kategorii.  

o Úspěšnými řešiteli se stali ve svých kategoriích 4 žáci 5. roč., 2 žáci 7. roč. a 

3 žáci 9. roč.. 

Pěvecké soutěže: Naše škola se stala nejúspěšnější školou v okrese Frýdek – Místek v 

soutěži Loutnička. Naši žáci se ve všech kategoriích skvěle umístili: 

o I. kategorie – žákyně I. B 2. místo 

o II. kategorie – žákyně II. B 1. místo 

o III. kategorie – žákyně V. B 1. místo 

o IV. Kategorie – žákyně VII. A 2. místo a žák IX. B 3. místo. 

Sportovní soutěže: 

• McDonald´s Cup (1. – 3. ročník) – družstvo našich žáků zvítězilo v oblastním kole a 

v okresním kole obsadilo krásné 3. místo. 

• Lehkoatletické závody povodí Ondřejnice – naše škola obsadila 2. místo v obou 

kategoriích (1. a 2. stupeň). 
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7. Vy sledky vzde la va ní  z a kú  

7.1  HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

 

Prospěch žáků 

 

 
1. pololetí 2. pololetí 

Počet žáků % Počet žáků % 

Klasifikováni  
1. stupeň 228 99,1 331 100 

    2. stupeň  171 100 175 100 

Nehodnoceni  
1. stupeň 2 0,9 0 0 

    2. stupeň  0 0 0 0 

 

Prospěli 
1. pololetí 2. pololetí 

Počet žáků % Počet žáků % 

1. stupeň 226 99,1 231 100 

z toho s vyznamenáním 210 92,9 210 90,9 

2. stupeň 171 100 175 100 

z toho s vyznamenáním 119 65,5 111 63,4 

Neprospěli  
1. stupeň 0 0 0 0 

2. stupeň  0 0 0 0 

 

Průměr známek I. A I. B II. A II. B III. A III. B 

1. pololetí 1,0 1,0 1,0 1,061 1,071 1,072 

2. pololetí 1,0 1,006 1,018 1,122 1,125 1,154 

 

Průměr známek IV. A IV. B V. A V. B VI. A VI. B 

1. pololetí 1,194 1,153 1,235 1,419 1,401 1,346 

2. pololetí 1,209 1,162 1,273 1,388 1,329 1,386 
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Průměr známek VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B 

1. pololetí 1,294 1,348 1,389 1,358 1,424 1,238 

2. pololetí 1,267 1,348 1,418 1,313 1,467 1,358 

 

Průměr známek – celkem škola  

1. pololetí 1,262 

2. pololetí 1,278 

 

 

Chování žáků 

Hodnocení chování 
Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

Počet žáků % Počet žáků % Počet žáků % 

1. pololetí 396 99,75 1 0,25 0 0 

2. pololetí 406 0 0 0 0 0 

 

Zameškané hodiny 
Omluvené Neomluvené 

Celkem Průměr na žáka Celkem Průměr na žáka 

1. pololetí 23 839 59,746 0 0 

2. pololetí 24 916 61,369 738 1,818 

Celkem 48 755 120,086 738 1,818 

 

Kázeňská opatření 
Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 
Důtka TU Důtka ŘŠ 

1. pololetí 34 2 26 11 1 

2. pololetí 160 57 38 9 2 

Celkem 194 59 64 20 3 
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8. Prevence socia lne  patologicky ch jevú  

V rámci školního roku 2021/2022 byla preventivní témata zapracována do vyučovacích 

předmětů, dále do práce školních kroužků, různých školních akcí a také projektových dnů. 

Žáci na prvním stupni naší školy jsou v každodenním kontaktu se svými třídními učiteli, 

kdy dochází k plnění školní preventivní strategie už při komunikaci se svým učitelem, který 

pomáhá dětem v orientaci se v klíčových oblastech týkající se prevence rizikových forem 

chování. Dále se tato prevence rozvíjí v předmětech, které se bezprostředně týkají člověka 

 a jeho zdraví, tedy prvouka, respektive přírodověda a vlastivěda. Mnohé aktivity se také 

týkají mimoškolních aktivit při práci v kroužcích a také školní družiny, která má 

nezastupitelný význam pro svou věkovou různorodost dětí. 

Na druhém stupni byla prevence také začleněna do vyučování ve škále předmětů dle 

preventivní strategie, dále samozřejmě byl kladen důraz na komunikaci žáků mezi sebou 

a učiteli a v neposlední řadě na vytváření vztahů v kolektivu třídy. 

V rámci prevence zneužívání návykových látek byly žákům poskytnuty výukové filmy 

s tématikou napříč spektra témat rizikových forem chování, prevence návykových látek a 

také bezpečného internetu – tato témata byla také k dispozici na webových stránkách školy. 

Během školního roku se situace ve škole odrážela od aktuální epidemické situace a platných 

mimořádných opatření MZ a MŠMT a také z aktuálně vyhlášených karanténních opatření 

KHS Ostrava, která se týkala žáků naší školy.  

Karanténní opatření, která se dotkla výuky v naší škole, byla spojena také s průběhem 

distančního vzdělávání žáků dotčených tříd. 

Jedním z dlouhodobých cílů naší školy je zlepšit kvalitu výuky a celkovou atmosféru 

školního prostředí. Ke splnění tohoto cíle jsme začali pravidelně realizovat projekt, jehož 

nedílnou součástí je ADAPTAČNÍ POBYT určený pro žáky 6. ročníku – v letošním 

školním roce z důvodu nepříznivé epidemické situace proběhly tzv.  ADAPTAČNÍ DNY – 

kdy byly veškeré aktivity organizovány přímo ze školy – bez pobytu v ubytovacím zařízení. 

Adaptační dny žáků šestých ročníků byly realizovány jako třídenní akce, na které žáci 

spolupracovali na zadaných úkolech a společných soutěžích. Hlavní cíle, které si během 

tohoto projektu a následných aktivit během školního roku klademe, jsou v oblastech řešení 

problémových situací a předcházení různým rizikovým formám chování, včetně vztahových 

a komunikačních problémů mezi vrstevníky tříd. Letošní ročník proběhl ve dnech  

13. – 15. 9. 2021 v přírodě okolí Kozlovic. Pro realizaci vymezeného zájmu bylo využito 

komunikačních kruhů třídních kolektivů, které byly vedeny výchovnou poradkyní a školním 

metodikem prevence ve spolupráci s třídními učiteli. Pro každou oblast, která se zabývala 

vytyčenými cíli, jsme pracovali s žáky formou komunikačních besed, které mají svá 

pravidla, se kterými se žáci seznámí, a která jsou během celého programu oboustranně 

dodržována. Během těchto besed jsou vedeny techniky pro práci s třídním kolektivem – což 
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je velice důležité pro vlastní analýzu situace daných skupin žáků. Během adaptačního 

pobytu byly využity také aktivizační hry, které odbourávají odstup a nedůvěru některých 

žáků k nastalým novým situacím, které při přechodu na druhý stupeň základního vzdělávání 

musí řešit.  

Žáci 6. a 7. ročníků se zúčastnili přednášek týkajících se dospívání a změn s ním spojeným. 

Přednášky byly rozděleny na část pro dívky s názvem Čas proměna část pro chlapce 

s názvem Na startu mužnosti. Žáci se příjemnou a zcela přirozenou cestou dozvěděly nejen 

důležité informace týkající se dospívání po stránce fyzické, psychické 

 i sociální, ale také o vhodné životosprávě, správných hygienických návycích, preventivních 

prohlídkách, sexuálních orientacích, pocitech, vztazích, sebevědomí a bezpečnosti. 

Přednášky byly vedeny lektorkou společnosti MP Education – společnosti, která se věnuje 

realizaci výchovně-vzdělávacích programů na základních a středních školách včetně  

8.letých gymnázií - po celém území České a Slovenské republiky.  

Žáci 2. stupně naší školy se zúčastnili online streamu „Kovyho“ přednášky na téma strach, 

smysl, motivace, překonávání bariér či šikana. Vlastní přednáška byla streamovaná pro 

základní školy celé České republiky a po ukončení následovala online diskuse na témata, 

která byla zmíněna během streamu. Karel „Kovy“ Kovář je český youtuber, vloger, 

moderátor, dabér, spisovatel a edukátor. 

Střední zdravotnická škola z Frýdku - Místu připravila pro žáky 8. a 9. ročníku projekt 

„Ochrana člověka za mimořádných situací“, během kterého názorně předváděli zotavovací 

úkony, resuscitaci, ošetření zranění, jak se zachovat při šoku raněného a mnoho dalších 

postupů, jež jsou životně důležité při krizových situacích ohrožujících život člověka.  

Následně byl 20. 6. 2022 žáky 8. - 9. ročníku připraven tento projekt také pro 1. – 7. třídy, 

během kterého byla všechna výše zmíněná témata a postupy při záchraně zraněného 

předvedena žákům naší školy. 

Během celého školního roku jsme spolupracovali s Poradnou pro primární prevenci 

Ostrava, která pro všechny ročníky naší školy realizovala celoškolní programy specifické i 

nespecifické primární prevence – tyto probíhaly v devadesáti minutových blocích, formou 

interaktivních prožitkových technik. 

Témata těchto programů se týkala oblastí: 

Nebezpečí kyberšikany –rizika elektronické komunikace 

 - základní dovednosti bezpečné práce na internetu, rizika sociálních sítí, Facebook, 

flaming, zvýšení kompetencí u žáků důležitých k bezpečné práci na internetu a k 

předcházení kyberšikany. 

Bezpečné sexuální chování v dospívání 

- základní znalosti o lidské sexualitě a sexuálním chováním, etický rozměr lidské sexuality, 

právní řád ČR v sexuální problematice, zvýšení kompetencí u žáků důležitých 

k bezpečnému a věkově přiměřenému sexuálnímu chování. 
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Nebezpečí šikany 

- základní sociální dovednosti nutné pro fungování vztahů v třídním kolektivu. Nalezení 

svého místa ve skupině i mimo ni. Zvládání vrstevnického tlaku. Zvýšení sociálních 

kompetencí u žáků důležitých k předcházení šikany. 

Drogy v dospívání 

- podrobné informace o legálních i nelegálních drogách, platný právní řád ČR v drogové 

problematice, postoje k užívání drog. Změna postojů žáků k užívání drog, snížení 

„prodrogového chování“. 

Celý program primární prevence byl pro žáky zdarma – veškeré náklady byly hrazeny 

Radou rodičů při naší základní škole. 

Další každoroční aktivita pro naše žáky se týká oblasti dopravní výchovy a BESIP – kdy se 

žáci 4. ročníku zúčastnili teoretické i praktické výuky na dopravním hřišti ve Frýdku-

Místku  – program byl zajištěn městskou policií Frýdek-Místek.  

Při práci s žáky v oblasti prevence probíhá úzká spolupráce školního metodika prevence 

s výchovnou poradkyní hlavně v oblasti řešení aktuálních problémů některých žáků 

a konzultací těchto záležitostí se zákonnými zástupci žáků. 

Se školním metodikem prevence žáci komunikovali buď prostřednictvím „schránky 

důvěry“, nebo prostřednictvím osobního kontaktu. 

Spolupráce rodičů a školy probíhala na několika úrovních – třídní schůzky (včetně online 

schůzek), elektronické žákovské knížky, individuální setkání a konzultace s rodiči. Rodiče 

také mohli sledovat školní webové stránky, kde byli informováni o veškerých školních 

aktivitách. 

V rámci náplně práce metodika prevence byly řešeny případy týkající se rizikových forem 

chování u žáků naší školy – proběhly intervence a také komunikační kruhy při řešení 

daných problémů. Řešení těchto případů bylo vždy konzultováno s ředitelkou školy a 

výchovnou poradkyní. 

Školní metodik prevence je v pravidelném kontaktu s okresní metodičkou prevence. 
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9. Š kolní  poradenske  pracovis te  (Š PP) 

ŠPP pracovalo ve školním roce 2021 – 2022 v novém složení.  Cílem tohoto nového složení 

ŠPP bylo ještě více zkvalitnit poradenské služby nejen směrem k žákům, ale také k učitelům 

a rodičům. V průběhu školního roku se uskutečnilo několik schůzek členů ŠPP, na nichž si 

vytyčili své kompetence a úkoly pro celý školní rok a řešili aktuální problémy a organizaci 

vzdělávání žáků s SVP ve škole. Schůzky probíhaly v prostorách ŠPP. V prostorách ŠPP 

jsou dvě pracovní místa ve dvou otevřených místnostech. Každé pracovní místo má svůj 

uzamykatelný pracovní stůl, úložné prostory, notebook a společně mají jednu multifunkční 

tiskárnu.  

Probíhají zde také odborné konzultace s pracovníky ŠPZ, se kterými škola spolupracuje 

(např. Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku – Místku, spec. pedagogická centra). 

Prostory ŠPP jsou využívány k následujícím metodám práce:  

• Práce s PC programy, s tabulkami, kartami, stavebnicemi, skládankami, 

didaktickými hrami, s tabletem, interaktivními učebnicemi. 

• Respektuje se individualita žáka - pracovní tempo, formulace zadávání úkolů 

různými způsoby, multisenzoriální přístup. 

• Relaxace žáků s poruchami chování – zklidnění žáka při oddělení od rušivých vlivů, 

které mohou vyvolat projevy ADHD. Metody – hra, kresba, zklidňující rozhovor, 

analýza příčin. 

• Řízený rozhovor se také využívá při řešení případů projevů rizikových forem 

chování, vztahových a komunikačních problémů mezi žáky a v kolektivech tříd - 

žáci sami mají potřebu vyhledávat přítomnost výchovného poradce nebo školního 

metodika prevence, protože řeší své osobní problémy s ostatními spolužáky (např. 

posmívání, a to jak ve škole před spolužáky, tak mimo školu prostřednictvím 

sociálních sítí). 

• Využívání PC programů k volbě povolání vycházejících žáků, následné konzultace 

k jejich výstupům. 

Již na počátku školního roku zahájilo ŠPP svou činnost adaptačními dny pro žáky 6. 

ročníku, jejichž cílem bylo získat komunikační a sociální kompetence, řešit vztahové 

problémy žáků obou tříd v daném v ročníku a blíže se seznámit jednak s členy ŠPP, ale také 

se svými novými třídními učiteli. Veškeré aktivity probíhaly formou her a celý třídenní kurz 

byl přínosný nejen pro žáky, ale i pro jejich třídní učitele, kteří se mohli se svými novými 

žáky více sblížit a poznat je i v jiném než školním prostředí. 

V průběhu školního roku se ve škole vyskytlo několik výchovných problémů, které se 

týkaly vztahových problémů žáků ve třídě, zneužívání sociálních sítí, návykových látek ve 

škole, záškoláctví a integraci a soužití s ukrajinskými žáky. Při výskytu těchto problémů 
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prováděli členové ŠPP ve spolupráci s třídními učiteli okamžitou intervenci ve třídách 

formou komunikačních kruhů, popřípadě realizací preventivních aktivit. 

V letošním školním roce se uskutečnilo ve škole celkem 18 preventivních aktivit napříč 

třídami, a to s tématikou dospívání a bezpečného sexuálního chování, návykových látek, 

rizik elektronické komunikace, šikany, nebezpečí kyberšikany. 

Žáci využívali pravidelně ranních konzultačních hodin, odpolední hodiny byly využívány 

hlavně pro konzultace s veřejností a s ostatními pedagogy a AP. Pracovníci ŠPP jsou ochotni 

přizpůsobit se konzultačním rozhovorům se zákonnými zástupci dle jejich volného času, 

přičemž preferují konzultaci i s přítomností žáka samotného, pokud je to vzhledem k tématu 

konzultace vhodné. 

V případě potřeby spolupracovalo ŠPP s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), 

popřípadě se zdravotnickými zařízeními. 

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních 

údajů a je archivována. Přístup k dokumentaci o žákovi mají pouze pedagogičtí pracovníci. 

9.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SVP A ŽÁKŮ NADANÝCH 

 

ŠPP řešilo v průběhu celého školního roku integraci žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. V průběhu školního roku dochází stále ke změnám v počtu žáků s SVP.  

K 30. 6. 2022 jsme vedli v evidenci 48 žáků s SVP s podpůrnými opatřeními 1. – 4. stupně. 

Těmto žákům se učitelé věnovali v samotných vyučovacích hodinách dle závěrů 

z Doporučení ŠPZ. K 30. 6. 2022 navštěvovalo 20 žáků předmět speciálně pedagogické 

péče. Žáci byli rozděleni do celkem 10 skupin a předmět vyučovali 3 speciální pedagogové.  

Do ŠVP ZV Rosnatka byl zařazen volitelný předmět PSPP psaní všemi deseti, předmět je 

určen pro žáky na základě Doporučení ŠPZ a je vyučován 2 hodiny týdně z disponibilních 

hodin. Tři žáci navštěvovali hodiny pedagogické intervence. Od dubna 2022 nastoupily do 

naší školy děti z Ukrajiny a pro ně byla zřízena pedagogická intervence v rozsahu 3 hodiny 

týdně s cílem porozumět českému jazyku, aby se mohly lépe integrovat v naší škole. O žáky 

s SVP pečovalo ve škole také 7 asistentů pedagoga a jeden školní asistent.  

Pomoci spec. pedagoga využívali zvláště učitelé při vypracovávání zpráv o žácích do ŠPZ, 

vyhodnocení podpůrných opatření a při depistáži žáků s SVP. Odbornou radu speciálního 

pedagoga využívala i řada rodičů, zvláště pokud se jednalo o dítě s poruchami učení.  

Nedílnou součástí činnosti ŠPP je vyhledávání a péče o žáky nadané a mimořádně nadané. 

Těmto žákům byla věnována individuální péče pedagogických pracovníků, byly pro ně 

připravovány zvláštní úkoly a náplně práce a doporučena účast v oborových soutěžích  

a olympiádách. Bohužel zájem žáků o tyto aktivity v poslední době mírně poklesl, proto je 

nutné se více v budoucnu zaměřit na tuto oblast činnosti ŠPP v úzké spolupráci s třídními 

učiteli. 
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10. Dals í  vzde la va ní  a odborny  rozvoj pracovní kú  

10.1 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s dlouhodobým i ročním 

plánem DVPP. Mnohé vzdělávací akce jsou směrovány na proškolení celého 

pedagogického sboru – „sborovna“. Vzdělávací akce byly hrazeny z ONIVu a dotace v 

rámci projektu MŠMT ČR Šablony II., projektu SYPO,  projektu NPI – NIDV, MAP a 

OKAP nebo MSPAKT. 

Mateřská škola 

Název vzdělávací akce Účastník 

Jak vést obtížný rozhovor sborovna 

Rozvoj předmatematické gramotnosti dětí v praxi MŠ sborovna 

Úvod do práce s digitálními nástroji ve výuce 4 učitelky 

Příklady šíření dobré praxe 5 učitelek 

Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku 3 učitelky 

Sfumato aneb čtení pro všechny děti 2 učitelky 

Krizové situace a jejich vliv na psychosociální vývoj dítěte 1učitelka 

Chronicky nemocné dítě v MŠ - Miltová 1 učitelka 

Akutní infekční a parazitární onemocnění u dětí 1 učitelka 

Letem světem v pohybových hrách 1 učitelka 

Školení zdravotníků 2 učitelky 

Pedagogická diagnostika v mateřské škole 1 učitelka 

Mluví naše děti správně?                           1 učitelka 

Respirační onemocnění – rýma, kašel u dítěte v MŠ, aneb jak se má 

k tomu mateřská škola postavit 
ZŘ MŠ 

Jak na kritéria přijetí v předškolním vzdělávání ZŘ MŠ 

Začlenění dítěte z Ukrajiny do MŠ a ZŠ ZŘ MŠ 

Profesní průprava zástupců ředitele ZŘ MŠ 

Práce s dítětem s projevy náročného chování 1 učitelka 

Neklidné a zbrklé dítě a co s ním doma i ve škole 1 učitelka 
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Základní škola 

Název vzdělávací akce Účastník 

Hodnocení, zpětná vazba a indiv. přístup k žákovi sborovna 

Jak si poradit se slovní zásobou 1 učitelka 

Financování pedagogické péče VP 

Doporučení ŠPZ a odevzdávání matrik VP 

Spolupráce školy, rodičů a OSPOD VP 

Zásobník aktivit pro efektivní osvojení cizího jazyka 1 učitelka 

Školní poradenské pracoviště v praxi VP 

Kreativní metody výuky cizího jazyka s využitím obrazových 

materiálů 
1 učitelka 

Studium k výkonu spec. činností – koordinátor ŠVP ZV 1 učitelka 

Kvalifikační studium pro ředitele škol ZŘ 

Jak pracovat s pracovní dobou ve školství ZŘ 

Odměňování pracovníků ve školství ŘŠ 

Anglický jazyk pro učitele s úrovní A 2. 1. 1 učitelka 

Přípravný kurz k jazykovému certifikátu pro úroveň B 2 1 učitelka 

Revize RVP ZV – Startovací balíček – Vzdělávání koordinátorů 

změny 
ŘŠ + koordin. ŠVP 

Jak na nový RVP ZV ve škole ŘŠ, ZŘ 

Tablet jako efektivní nástroj pro učitele sborovna 

S tabletem na výuku inovativně 4 učitelé 

Úvod do práce s digitálními nástroji ve výuce  4 učitelé 

Využití vzdělávacích sad LEGO ve výuce ZŠ 1 učitelka 

Vzdělávání a péče o žáky nadané a mimořádně nadané sborovna 

Aktivní učitel v matematice 1 učitelka 

Hodnocení, sebehodnocení, vzájemné hodnocení žáků 1 učitelka 

Když se v matematice nedaří aneb jak podpořit žáky nejen 

s dyskalkulií 
1 učitelka 
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OKAPII – formativní hodnocení I 2 učitelky 

OKAPII - formativní hodnocení II 2 učitelky 

Vlastivěda činnostně ve 4. roč. 3 učitelky 

Prvouka činnostně 1 učitelka 

Jak na polytechnické vzdělávání i v zájmových činnostech 3 učitelé 

Vzdělávání a péče o žáky s podpůrným opatřením na ZŠ 1 učitelka 

Hudební výchova činnostně na 1. stupni  1 učitelka 

Nadaný žák ve výuce 1 učitelka 

Činnosti pro nadané děti 1 učitelka 

Základy práce se žákem s lehkým mentálním postižením v ZŠ 1 učitelka 

Znalosti a dovednosti žáků 4. ročníku v matematice a přírodovědě 2 učitelky 

Krizové situace výuky 1 učitelka 

Matematika činnostně ve 3. ročníku 2 učitelky 

Jak lépe učit češtinu ve 2. a 3. ročníku ZŠ 1 učitelka 

Specifičnost hodnocení žáků se SVP 1 učitelka 

Jak na děti s poruchami pozornosti ve škole 1 učitelka 

Cesty spolu – Spolupráce asistenta pedagoga a učitele 1 učitelka 

Podpůrná opatření a jejich vykazování v R 44-99 1 učitelka 

Hudební výchova na 1. stupni 1 učitelka 

Letní škola s iPadem 1 učitel 

Práce s daty, základy informatiky pro 2. st. 2 učitelé 

Základy algoritmizace a programování 3 učitelé 

Práce s daty, základy informatiky pro 1. st. 1 učitel 

Programování ve Scratch 3 učitelé 

Digitální technologie pro 1. st. ZŠ 3 učitelé 

Informační systémy pro 1. st. ZŠ 4 učitelé 

MSPAKT - kariérový poradce 1 učitelka 

Hry v cizích jazycích 1 učitelka 
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10.2 NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

 

Název vzdělávací akce Účastník 

Školení hygienického minima, zásady SVHP a systému HACCP 9 pracovníků ŠJ 

Dietní stravování v zařízeních školního stravování Vedoucí ŠJ 

Jak si poradit s požadavky strávníků a diety ve školním 

stravování. 
Vedoucí ŠJ 

Otazníky kolem stravování ukrajinských dětí Vedoucí ŠJ 

Inventarizace FR 

Školení pro hospodářky FR 

Pracovní cesty a cestovní náhrady v příkladech FR 

 

 

 

Warm-up aktivity na míru (pro cizí jazyky) 1 učitelka 

Workshop pro AP 3 AP 

Kolektivní logopedická péče AP 

Konference Bakaláři 1 učitelka 

Časté chyby ve školních a vnitřních řádech VP 

Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímání a začleňování žáků cizinců ŘŠ 

Na co se zaměřit při přípravě šk. roku 2022/2023 ŘŠ 

Začlenění dětí z Ukrajiny do ZŠ a MŠ ŘŠ 

Zákon o ped. pracovnících v praxi ŘŠ 

Aktuality z linky bezpečí ŘŠ 
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11. Aktivity a prezentace s koly na ver ejnosti 

Prezentace výchovně vzdělávací činnosti školy je jedním z cílů školy v oblasti informačních 

systémů a kontaktů s veřejností. Aktuální dění ve škole je prezentováno na webových 

stránkách školy a pravidelně o něm informujeme v obecním zpravodaji. 

Součástí prezentace školy je podpora účasti žáků v různých soutěžích na okresní, krajské  

i republikové úrovni. I v letošním roce se naši žáci zapojili online formou do různých 

soutěží – viz kapitola 6. 4 Přehled soutěží a olympiád. 

Žáci školy se rozhodli již v loňském školním roce o možnosti adopce zvířátka v ZOO 

Ostrava - žáci si zvolili lamu. Smlouva mezi ZOO Ostrava a ZŠ a MŠ Kozlovice bude 

uzavřena. I v letošním roce byla poskytnuta částka 500 Kč. 

Žáci školy se zapojili do veřejné sbírky Život dětem – výnos ze sbírky je určen na pomoc 

zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich 

běžného života – částka 705 Kč. 

V červnu jsme uspořádali pro širokou veřejnost kulturní představení s názvem „Ve škole je 

opět veselo“, ve které se prezentoval divadelní kroužek s hrou „Líný Kuba“, pěvecký sbor, 

žáci ze školní družiny s tanečky a kapela z IX. B se zpěvačkou Emou z osmé třídy. Program 

plný tance, zpěvu, hry na hudební nástroje a divadla všechny potěšil. 

 

11.1 FORMY SPOLUPRÁCE S RODIČI A OSTATNÍMI PARTNERY 
 

Dodržujeme zásady otevřeného partnerství nejen pro žáky, ale také pro rodiče a další 

subjekty, s nimiž spolupracujeme 

11.1.1 SPOLUPRÁCE S RODIČOVSKOU VEŘEJNOSTÍ 

 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků je nezbytným předpokladem úspěšnosti žáků ve 

škole. Bez této spolupráce nelze vytvářet úspěšné prostředí. Proto při jednáních se 

zákonnými zástupci žáků respektujeme jejich úlohu a zachováváme důvěrnost jednání. 

Zároveň se snažíme mluvit o očekáváních, která vůči sobě navzájem máme. K tomu všemu 

nám ve školním roce 2021/2022 posloužila vedle individuálních pohovorů a konzultací také 

mnohá setkání.   

Akce za účasti rodičů v MŠ: 

• Velikonoční tvoření ve třídách 

• Besídky u příležitosti Dne matek 
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• Slavnostní rozloučení s předškoláky 

 

 

Akce za účasti rodičů v ZŠ: 

• Slavnostní zahájení povinné školní docházky 

• Informační nebo konzultační třídní schůzky 1. - 9. ročníku (září, listopad, duben) 

• Informační tř. schůzky 9. r. TU, schůzka VP se zákonnými zástupci žáků 9. roč.  

• Konzultační třídní schůzky přes on-line prostředí MS Teams 

• Představení „Ve škole je opět veselo“ 

• Setkání rodičů a TU budoucích prvňáčků 

Během roku probíhá velmi úzká a průběžná spolupráce mezi školou a Radou rodičů. Po 

vzájemné dohodě škola zavedla od března „Školní online pokladnu“ – hlavním cílem bylo 

zcela odbourat práci s finanční hotovosti mezi školou a zákonnými zástupci a všechny 

platby provádět převodem na podúčet školy. Rada rodičů také finančně podporuje vybrané 

aktivity školy. V letošním školním roce to byly příspěvky na následující akce:  

Základní škola: 

Adaptační pobyt 6. tř.  

Doprava na soutěže 

Exkurze a školní výlet tříd 

Preventivní program  

Poukazy do tříd  

Den dětí - Kino Frýdlant/Kozlovice   

Ceny na konci školního roku 

Bruslení 

Návštěva divadla v Ostravě 

Lyžařský kurz  

Rozloučení s 9. třídami  

Karneval 

AŠSK - příspěvek pro členy Asociace školních sport. klubů  

Doprava na exkurzi Terezín - 9. třída  

Mateřská škola: 

Pracovní listy pro předškoláky 

Kulturní akce pro děti (divadla, hudební, kouzelnické a naučné pořady) 

Doprava (školní výlety, divadlo loutek) 
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Dárečky (advent. kalendář, dárek pod stromek, DD, rozloučení s předškoláky) 

Zábavná agentura – Mikulášská nadílka  

Fotoknihy na rozloučení 

Zmrzlina nebo různý drobný materiál ( pečení perníků, tvoření apod.) 

 

11.1.2 ZÁJMOVÁ ČINNOST 

 

Ve školním roce 2021/2022 škola po roční přestávce opět nabídla v rámci mimoškolních 

aktivit zájmové kroužky, které žáci navštěvují přímo v budově školy. Letos to bylo 18 

kroužků. Vedoucími většiny kroužků jsou ve většině případů učitelé základní školy, 

spolupracujeme však i s jinými subjekty: Green Volley Beskydy, SBŠ Frenštát p. R., Veselá 

věda, místní organizace korfbalu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název kroužku Určen pro  Název kroužku Určen pro 

Keramický 3. – 5. tř.  Tvořeníčko 2. roč. 

Keramický 1. – 3. tř.  Veselá věda 1. – 2. tř.  

Keramický  6. – 9. tř.  Veselá věda 3. – 5. tř.  

Tvořivé ruce 2. roč.  LogoHRANÍ 1. tř. 

Sportovní hry 4. – 5. tř.  Beskyďáček 1. – 2. tř. 

Sportovní hry 6. – 9. tř.  Beskyďáček 3. – 5. tř. 

Korfbal 7. – 8. tř.  Angličtina hrou 1. tř. 

Vybíjená 3. – 5. tř.  Malý kutil 4. – 9. tř. 

Počítače „od píky“ 5. – 9. tř.  Divadelní 6. – 9. tř. 
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11.1.3 SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI PARTNERY 

 

Škola spolupracuje se zřizovatelem obcí Kozlovice, s Ministerstvem školství, s Obcí s 

rozšířenou působností Frýdek- Místek, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, 

Krajským vzdělávacím a informačním centrem Frýdek – Místek. V rámci výchovně 

vzdělávacího systému školy škola spolupracuje s mnoha partnery, jejichž činnost pomáhá 

plnit specifické úkoly vzdělávacího programu školy, např. Policie ČR, Magistrát města 

Frýdek – Místek, Městská policie Frýdek – Místek, MP Education, Poradna pro primární 

prevenci Ostrava, PPP Frýdek – M9stek, SPC Frýdek – Místek a Nový Jičín, Střední 

zdravotnická škola ve Frýdku – Místku, Plavecká škola LAGUNA Nový Jičín, Fond Život 

dětem, Český svaz ochránců přírody – Záchranná stanice živočichů v Bartošovicích, 

Skautský oddíl Kozlovice, Veselá věda.cz, Klávesová škola Lenky Lepíkové, výuka na 

housle p. Žišková,  Green Volley Beskydy, SBŠ Frenštát p. R., Veselá věda.cz ., HZS MsK 

FM, Myslivecké sdružení Kozlovice a také s místními podnikateli. 

V naší obci navíc fungují spolky (hasiči, skaut, fotbal, hokej, florbal, stolní tenis, tenis, 

volejbal, aerobic, sport pro všechny…), které výborně pracují s našimi žáky v dalších 

mimoškolních aktivitách. Žáci školy patří taktéž mezi stálé členy dětského folklórního 

souboru Valášek a dětské cimbálové muzičky. Soubor je znám i mimo hranice 

Moravskoslezského kraje. Nelze opomenout ani skoky na lyžích, kdy se naši žáci umísťují  

i na předních mezinárodních příčkách, nebo korfbalový oddíl, který patří k těm nejlepším 

v rámci celorepublikových soutěží, zároveň organizuje soutěže mezi oddíly korfbalu žáků 

okolních základních škol (Palkovice, Tichá) a snaží se tak popularizovat tento sport mezi 

dětmi.  

V průběhu školního roku bylo také zorganizováno několik setkání v rámci memoranda 

projektu „Modernizace odborných učeben v ZŠ Kozlovice“ – žáci základních škol 

Hukvaldy a Fryčovice a děti z mateřských škol Lhotka a Hukvaldy navštíví naší školu a 

aktivně se zapojí do vzdělávacího programu, který je pro ně připraven v některé 

z odborných učeben učiteli naší školy – jazyková učebna (Den jazyků), učebna fyziky a 

chemie (Malý vědec nebo Fyzika a chemie nás baví) nebo učebna dílen (Udělej si sám).  

Velmi dobrá spolupráce probíhala mezi učitelkami budoucích prvních tříd a učitelkami 

mateřských škol Kozlovice a Lhotka, uskutečnilo se setkání učitelek MŠ a TU budoucích 1. 

tříd, proběhla návštěva dětí z MŠ Lhotka a MŠ Kozlovice ve výuce v 1. roč.  
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12. Za kladní  ú daje o hospodar ení  s koly 

Vzhledem ke skutečnosti, že organizace hospodaří s finančními prostředky přidělenými 

zřizovatelem,  s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu ( představují největší finanční 

objem  prostředků) a s prostředky z doplňkové činnosti, náklady organizace jsou rozčleněny 

dle jednotlivých zdrojů financování.  

a) Výnosy: v tis. Kč      51 642  tis. Kč 

 

Výnosy hlavní činnosti       50 743  tis. Kč 

 Z toho :  

1. Dotace SR  43 922,5 tis. Kč  

2. Dotace OÚ         4 500  tis. Kč  

3. Čerpání fondů  165        tis. Kč  

4. Ostatní výnosy z činnosti  236,5  tis. Kč  

5. Jiné výnosy z vlastních příjmů   1 909  tis. Kč 

6. Úroky  2        tis. Kč 

7. Výnosy z prodaného zboží  8          tis. Kč 

8. Ostatní finanční náklady  0,5       tis. Kč                                        

   

Vlastní příjmy tvoří: 

• Stravné – žáci, zaměstnanci   1 563 tis. Kč 

• Školné MŠ a ŠD       346  tis. Kč  

• Čipy    7,7  tis. Kč                    

 

     Výnosy z hospodářské činnosti tvoří:         899  tis. Kč 

• Výnosy z prodeje služeb                                 862   tis. Kč 

• Pronájem sportovcům, pobyty    10,5      tis. Kč 

• Kroužky                                  26,5  tis.  Kč  

 

b) Náklady - hlavní činnost    51 426  v tis Kč

  

Náklady celkem       50 550      tis. Kč 

Náklady financované z dotace ze státního rozpočtu a ESF 

Celkový objem nákladů ze státního rozpočtu   

• NIV činil         42 191 354,-  Kč 

o Z toho na platy     30 289 330,- Kč 

o OON       49 750,-  Kč 

o Odvody + ONIV     11 852 274,- Kč        

• ESF - Śablony       1 051 000,-   Kč 
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Náklady ZŠ Kozlovice hrazené z rozpočtu obce – rok 2021 

 

Položka ZŠ celkem v Kč 

501 – spotřeba materiálu 381 122,55 

502 – spotřeba energie 585 549,28 

511 – opravy a udržování 351 221,71 

512 - cestovné 3 433 

513 - reprezentace 235 

518 - služby 848 020,75 

521 – mzdové náklady 411 719 

524 – zákonné sociální pojištění 142 053 

525 – jiné sociální pojištění 1 707 

527 – zákonné sociální náklady 8 467 

549 – ostatní náklady z činnosti 186 324,48 

551 – odpisy DHM  623 806,79 

558 – náklady z DDHM 247 455,84 

569 – ostatní finanční náklady 500 

Celkem 3 791 615,4 

 

Náklady MŠ Kozlovice hrazené z rozpočtu obce – rok 2021 

 

Položka MŠ celkem v Kč 

501 – spotřeba materiálu 105 355,97 

502 – spotřeba energie 212 922,03 

511 – opravy a udržování 44 325,04 

512 - cestovné 646 

513 - reprezentace 0 

518 - služby 101 394,92 

521 – mzdové náklady 26 102 



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Štra nka 47 

524 – zákonné sociální pojištění 0 

525 – jiné sociální pojištění 0 

527 – zákonné sociální náklady 0 

549 – ostatní náklady z činnosti 17 091 

551 – odpisy DHM  133 092 

558 – náklady z DDHM 64 606,58 

Celkem 705 535,54 

 

Vedlejší hospodářská činnost 2021 

Výnosy  Náklady  

Cizí strávníci, akce 862 133,10 Materiál 396 527,85 

Pronájmy - třídy, 

rel.sál, kuchyň 
10 320 Energie 65 229,19 

Kroužky 26 300 Opravy 4 652,09 

Celkem 898 753,10 Služby 26 088,97 

  Cestovné 0 

  Mzdy 292 679 

  Odvody 76 158 

  Jiné soc.poj. 865 

  Zákonné soc.nákl. 4 554 

  Odpisy 2 394,21 

  DDHM 5 526,95 

  
Ostatní náklady  

z činnosti 
1 216,33 

  Celkem 875 891,59 

 

Uvedené náklady byly vynaloženy především na hostinskou činnost a pronájmy majetku, 

dohody za kroužky. 
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c) Hospodářský výsledek 

Rozdíl mezi výnosy a náklady. 

Hospodaření za rok 2021 skončilo ziskem 192 953,41 Kč v hlavní činnosti a 22 861,51 Kč 

ve vedlejší hospodářské činnosti. Do rezervního fondu a fondu odměn bude převedena 

částka ponížená o 188 564,28 Kč – nekrytý HV vlivem příspěvků na transfery. 

 

 

d) Fondy školy 

Fond odměn   59 738,- Kč 

FKSP    696 839,- Kč 

Rezervní fond   245 527,10 Kč 

Fond reprodukce majetku 416 163,23 Kč 
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13. Kontroly provedene  ve s kole 

13.1 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE 
 

Ve školním roce 2021/2022 na škole neproběhla kontrola ČŠI. 
 

13.2 DALŠÍ KONTROLY 
 

Kontrola o dodržování předpisů o PO a BOZP    30. 8. 2021 

Veřejnosprávní kontrola za rok 2021      31. 5. 2022 

 

 

 

 

Podklady pro výroční zprávu zpracovali:   

Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Minksová 

Statutární zástupce ředitelky školy a metodik prevence: Mgr. Jiří Brus  

Výchovná poradkyně:  Mgr. Zdenka Krpcová  

Zástupkyně ředitelky školy pro MŠ: Bc. Lenka Eliášová 

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Mgr. Ludmila Kožuchová  

Zprávu o hospodaření školy v roce 2021 zpracovala:  Ing. Radmila Toflová  

 

 

 

V Kozlovicích 31. 8. 2022     Mgr. Jaroslava Minksová 

         ředitelka školy 

 

Výroční zpráva školy byla schválená Školskou radou dne 31. 8. 2022. 
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Pr í loha c . 1 

Základní škola 

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 
Dne 1. září 2021 se pro děti opět otevřely dveře školy. Školní rok byl zahájen pro žáky 2. – 

9. ročníku v budově školy státní hymnou a úvodním slovem paní ředitelky a po testování na 

Covid-19 si mohly děti sdělit své prázdninové zážitky s třídními učiteli. 

Naši prvňáčci měli slavnostní zahájení školního roku v sále Obecního úřadu v Kozlovicích, 

kam se dostavili společně se svými rodiči. Přivítala je zde nejen paní ředitelka, ale také 

jejich třídní učitelky a starosta obce Kozlovice. Z rukou třídních učitelek obdrželi malé 

dárečky. Po tomto slavnostním zahájení se mohli společně se svými rodiči přesunout do 

budovy školy a prohlédnout si své krásně vyzdobené třídy. 

Všem žákům pedagogové popřáli hodně pěkných zážitků ve škole. 
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Adaptační dny žáků 6. tříd 
Jedním z dlouhodobých cílů naší školy je zlepšit 

kvalitu výuky a celkovou atmosféru školního prostředí. 

Ke splnění tohoto cíle jsme začali pravidelně realizovat 

projekt, jehož nedílnou součástí je ADAPTAČNÍ 

POBYT určený pro žáky 6. ročníku – v letošním 

školním roce z důvodu nepříznivé epidemické situace 

proběhly tzv.  ADAPTAČNÍ DNY – kdy byly veškeré 

aktivity organizovány přímo ze školy – bez pobytu v 

ubytovacím zařízení. 

Adaptační dny žáků šestých ročníků byly realizovány 

jako třídenní akce, na které žáci spolupracovali na 

zadaných úkolech a společných soutěžích. Hlavní cíle, 

které si během tohoto projektu a následných aktivit 

během školního roku klademe, jsou v oblastech řešení 

problémových situací a předcházení různým 

rizikovým formám chování, včetně vztahových a 

komunikačních problémů mezi vrstevníky tříd. 

Letošní ročník proběhl ve dnech 13. – 15. 9. 2021 v přírodě okolí Kozlovic. 

 

Den Země 

V úterý 10.5. si naši deváťáci připravili pro žáky 1.stupně opožděný „Den Země“. Tradičně 

se vše konalo v „Kovářově lese“. Bylo zde 17 stanovišť, kde se děti mohly zdokonalit v 

určování rostlin, procvičit si svou paměť a také si protáhnout tělo.  Počasí nám přálo a děti 

si vše hezky užily. Deváťáci si zaslouží velikou pochvalu za výbornou organizaci celého 

dne. Takže se budeme těšit zase za rok. 
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Lyžařský kurz  
Ve dnech 10. -14. 1. pro 7. ročník a ve dnech 21. 

– 25. 2. 2002 pro 8. ročník proběhl  lyžařský kurz 

ve skiareálu Rališka. Tentokrát jsme se ubytovali 

v hotelu Cherry. Hned první den po příjezdu jsme 

šli lyžovat. Všichni udělali během kurzu velké 

pokroky.  

Nenudili jsme se ani večer po lyžování. Žáci měli 

připravené hry a učitelé přednášky o historii 

lyžování, zdravovědě a lyžařských sportech. Ve 

středu jsme vynechali dopolední lyžování a šli se 

projít na Horní Bečvu. Kdo chtěl, mohl si jít večer zalyžovat.  

V pátek jsme se rychle sbalili, uklidili pokoje a šli na poslední lyžování. Po obědě nás čekal 

připravený autobus a odvezl nás zpátky domů. Věřím, že si lyžařský kurz všichni užili.  

 

Exkurze do Prahy a Terezína 

V letošním školním roce se žáci devátých ročníků vydali na dějepisnou exkurzi do Prahy a 

Terezína. Navštívili jsme Pražský hrad a prohlédli jsme si historické památky Prahy. Druhý 

den pokračovala naše cesta do Terezína. Nejdříve jsme zamířili do Malé pevnosti, která 

sloužila za 2. světové války jako vězení gestapa. Mohli jsme se také seznámit se stavebním 

uměním konce 18. století, kdy pevnost Terezín vznikla. Po prohlídce Malé pevnosti jsme se 

vydali do města, které za 2. světové války sloužilo jako židovské ghetto, navštívili jsme 

muzeum, ve kterém bylo plno odkazů na neslavnou a smutnou minulost tohoto místa. 

Myslím si, že na nás Terezín zapůsobil a donutil každého z nás přemýšlet o utrpení, ale také 

o lidskosti, které toto místo v sobě má. 
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Fenomén IGRÁČEK 

V pátek 17. června 2022 se druháci vydali na interaktivní výstavu Fenomén Igráček, která 

se konala ve Výstavní síni Albína Poláška ve Frenštátě p. R. Nejdříve se děti seznámily s 

historií této dnes již legendární hračky a pozorovaly, jak hračka měnila svůj vzhled v 

průběhu doby.  Děti si vyzkoušely jízdu s českou autodráhou ITES, v hracím koutku si 

pohrály s autíčky a Igráčky, mohly malovat, skládat puzzle, případně  si zahrát pexeso. Asi 

nejvíce ale děti bavila výtvarná dílna, kde si každý mohl vyzdobit svého Igráčka v podobě 

kluka, holky nebo koníka. Tuto vlastnoručně vyzdobenou figurku si pak děti odnesly i 

domů.  Výtvory dětí byly vyfoceny a teď už jen budeme čekat, zda třída 2. A nebo 2. B bude 

mezi šťastnými vylosovanými třídami, které  získají deskovou hru. Ať už hru získáme, nebo 

ne, důležité je, že se výstava dětem velmi líbila a odcházely domů spokojené. Celý 

zážitkový program byl dětem hrazen Radou rodičů. 
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Hasičský záchranný sbor v Ostravě a TV NOE 

Ve středu 21.6. dopoledne patřil Hasičský záchranný sbor v Ostravě zvídavým očím a také 

rukám našich dětí z 1.A a 1.B.. Děti si  kromě tělocvičny, posilovny, horolezecké stěny, 

odpočinkových pokojů, kuchyně, školící místnosti, obývací místnosti a vířivky mohly 

zblízka prohlédnout hasičské auto s výsuvným žebříkem dlouhým 30m. Velký úspěch 

zaznamenala také skluzová tyč s názornou ukázkou a také venkovní hřiště a cvičiště. Druhá 

půlka dne patřila televizní kameře, mikrofonu a panu profesoru z televize Noe. Zdoláním 

mnoha schodů jsme se dostali až do nahrávacích studií, kde jsme v přímém přenosu mohli 

sledovat vysílání pořadu. Každý z nás se stal na chvilinku kameramanem a také 

moderátorem….a každému vyhovovalo něco jiného. Společně jsme v televizi natočili 

poděkování deváťákům za jejich aktivity pro všechny prvňáčky. Byl to náročný, ale parádní 

den s mnoha zážitky!  
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Modelová hodina k volbě povolání 

Naše škola v oblasti kariérového poradenství úzce spolupracuje s Informačním a 

poradenským střediskem při Úřadu práce ve Frýdku – Místku. Začátek tohoto školního roku 

se nesl stále v režimu covidových opatření, proto ani žákům naší školy nebylo umožněno 

toto IPS navštívit osobně. Pracovnice IPS nám ovšem dne 22. října 2021 umožnily 

uskutečnit modelovou hodinu k volbě povolání online prostřednictvím MS Teams. Tato 

hodina proběhla pro každou třídu devátého ročníku zvlášť a byla vedena interaktivně. Žáci 

si mohli s pracovnicemi IPS popovídat, plnit jejich úkoly a seznámit se s některými 

internetovými stránkami, které jsou na volbu povolání zaměřeny.  
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Závěrečné práce žáků 9. ročníku 
V úterý 21. června a ve středu 22. června dopoledne si žáci 9. ročníků připravili své 

závěrečné práce. Byl před nimi nelehký úkol – před komisí (Mgr. Zdenka Krpcová, Mgr. 

Iva Hrušková, Mgr. Eva Kvapilová) obhájit své závěrečné práce, na nichž intenzivně 

pracovali po skončení přijímacího řízení na střední školy. Témata, která zvolili, byla 

zajímavá a některá nás i mile překvapila.  

Během tvorby své absolventské práce prokazují žáci své čtenářské dovednosti (porozumění 

textu, shrnutí jeho obsahu vlastními slovy atd.), dovednosti spojené s vyhledáváním, 

tříděním a hodnocením informací, dovednosti při ovládání PC a počítačového softwaru, 

nebo i dovednosti komunikační (vyjadřovací schopnosti, ústní prezentování absolventské 

práce, dovednost argumentovat, formulování vlastních i prezentování cizích myšlenek či 

názorů). 

Svých obhajob se žáci zhostili velmi dobře, byli vzorně připraveni a skvěle prezentovali. Je 

škoda, že se našlo i několik žáků, kteří se nepřipravili a nechtěli prezentovat před spolužáky.  

Za celkový postoj ke zpracování písemné práce i k následné prezentaci uděluji velkou 

pochvalu těm, kteří práci pečlivě připravili a předvedli. 

 

 

 

 

 

Projekt Čteme dětem 
Ve čtvrtek 12. května 2022 si žáci 9. ročníku pro své mladší spolužáky v 1. třídě připravili 

projektový den "Čteme dětem". Cílem našeho projektu je podpořit čtenářskou gramotnost 

dětí a mládeže, propagace hodnotné literatury a budování společenských vazeb mezi 

mladšími a staršími žáky prostřednictvím čtení. Deváťáci si připravili krásné pohádkové 

knížky dle svého výběru, museli nacvičit hlasité a výrazné čtení, měli připravené úkoly, 

tajenky, skládanky, soutěže a aktivity spojené s pohádkovými náměty. Všem se společný 

projekt líbil a strávili jsme příjemné dopoledne s pohádkovými knížkami a aktivitami 

spojenými s rozvíjením čtenářství a čtenářské gramotnosti.  
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Jak krtek ke kalhotkám přišel 
V pátek 15. října žáci 2. A a 2. B navštívili frenštátské muzeum a v programu Jak krtek ke 

kalhotkám přišel se seznámily s technologií tkalcovství a barvířství.  

Celým programem děti provázela známá pohádková postava Krtečka. Postupně se děti 

dozvídaly, jak náročná byla výroba lněného plátna. Krtek zasadil semínka lnu, pečoval o ně 

a pak s pomocí zvířátek len vytrhal, máčel, sušil, lámal, česal, soukal nitě, barvil a tkal.  

V závěru se konečně dočkal i svých vytoužených modrých kalhotek s kapsami.  

Děti se také dozvěděly, jak se kdysi plátno barvilo a potiskovalo a samy si také vyzkoušely 

vytvořit svůj barvotisk. Než na jejich výtvorech uschla barva, podívaly se , jak se na 

tkalcovské stavu tkalo, a některé děti si tuto činnost i vyzkoušely.  

Díky vstřícnosti pracovníků muzea se děti podívaly i do expozice vystěhovalectví a zkusily 

svoje střelecké umění na laserové střelnici. A máme mezi druháky opravdu talentované 

střelce a střelkyně.  
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Projekty školy v rámci memoranda Modernizace odborných učeben 

v ZŠ Kozlovice 
 

Odborná učebna dílny: 

Udělej si sám - polytechnická výchova - určeno dětem mateřské školy. 

Cílem je rozvoj technického myšlení a dovedností dětí předškolního věku v 

duchu přísloví: Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a zapamatuji si, nech mě 

udělat a naučím se.  

Aktivita s názvem Kouzlo materiálu - Děti měly připraveny dřevěné 

hranoly, různé velikosti hřebíků, kladívka, ochranné obleky a ochranné 

pomůcky. Všechno si děti mohly vyzkoušet: svěráky, šroubováky, kleště, 

dlátka ... Některým se podařilo vyrobit jednoduchý věšák pro taťku do 

garáže, jiní si s radostí zatloukali hřebíky. Nakonec si své originály obrousily brusnými papíry, aby 

se rodiče nezranili. 

Odborná učebna fyziky a chemie: 

Malý vědec – určeno dětem MŠ, učitelka základní školy fyziky a chemie 

připravila jednoduché fyzikální a chemické pokusy, které dětem předvedla a 

jednoduše vysvětlila (Faraonovi hadi  - popel, cukr, líh; Sopka - soda, barvivo, 

voda, jar; Magnety (magnetické pole) : přitahování hřebíků, lovení sponek 

z vody, levitace jehly…). Některé z pokusů si pak děti 

mateřské školy samy vyzkoušely.  

Fyzika a chemie nás baví - určeno pro žáky 2. stupně ZŠ, 

cílem projektu je hlavně motivovat žáky ke studiu 

přírodovědných předmětů. Realizovaný projektový den 

poskytnul žákům možnost seznámit se s fyzikálními a 

chemickými jevy a zároveň si vše prakticky vyzkoušet a 

ověřit jednoduchými fyzikálními a chemickými pokusy – např. metoda 

filtrace (dozví se, co je to filtrace, sestaví si filtrační aparaturu, poskládají 

filtrační papír a vyzkoušejí si přefiltrovat danou směs).  

Odborná učebna jazyků 

Den jazyků - seznámení se s cizím jazykem - jednoduchá slova v cizím jazyce doplněná obrázky a 

první poslech cizího jazyka. Děti společně s učitelkou vyhledávaly obrázky známých předmětů 

kolem sebe a učily se jednotlivé názvy vyslovovat v anglickém jazyce. Slova, která si děti správně 

zapamatovala, si děti dle vlastního výběru výtvarně zpracovaly.  

Např. MŠ: Farm animals: Děti se seznámí formou her, písničky se slovní zásobou - zvířata na farmě, 

vyrobí si jednoduchou masku. ZŠ: Do you know Great Britain? Program bude zaměřen na reálie 

zemí Velké Británie (Anglie, Severní Irsko, Wales, Skotsko)  
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Slavnostní zakončení školního roku 

Ve čtvrtek 30.6. se žáci konečně dočkali posledního dne školního roku. Nejdříve byli 

oceněni žáci, kteří se stali nejlepšími sběrači papíru a kaštanů a potom ti, kteří z rukou paní 

ředitelky převzali pochvalu za výborné výsledky ve sportovních nebo výtvarných soutěžích 

a další úspěchy během celého školního roku.  Mnozí žáci si v rámci této pochvaly také 

převzali hodnotné ceny, které financovala „Rada rodičů“ při naší základní škole. Poté si 

vzali slovo naši deváťáci, pro které byl tento den poslední na naší škole. Postupně se 

rozloučili se všemi učiteli, kteří je učili a předali štafetu osmákům, kteří převezmou jejich 

roli příští školní rok. Pak už se všichni rozešli do svých tříd, kde si převzali vysvědčení a 

rozloučili se se svými vyučujícími. Tímto pro děti začaly vytoužené prázdniny. 

 

 

 

 

Slavnostní ukončení povinné školní docházky 

Dne 30. června 2022 zakončili žáci 9. ročníku povinnou školní docházku v naší škole slavnostním 

předáváním vysvědčení s sále OÚ v Kozlovicích za přítomnosti pana starosty Ing. Mirolava Tofla. 

Žáci nejdříve promítli poutavé prezentace ze svého života na zdejší škole. Poté představily jejich 

třídní učitelky jednotlivé žáky panu starostovi a paní ředitelka jim předala závěrečná vysvědčení. V 

závěru se s žáky 9. ročníku prostřednictvím prezentace rozloučili naši nejmenší prvňáčci slovy díků 

za všechny akce, které pro ně deváťáci během celého školního roku připravovali. Po slavnostním 

předávání vysvědčení měl pro naše žáky pan starosta připraveno občerstvení a poukázky na 

zmrzlinu. 
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Pr í loha c . 2 

Realizované projekty žákovského parlamentu 

1, soutěž o nejlepší halloweenský kostým – soutěž byla vyhlášena pro všechny třídy, 

uskutečněna ve čtvrtek 4. 11. 2022, pro tuto soutěž byly vytvořené letáky a umístěné do 

všech tříd. Z každé třídy byly vybrány tři nejlepší kostýmy a odměněny sladkou odměnou. 

    

 

2, sbírka suchého pečiva – soutěž proběhla v týdnu od 18.4.-21.4.2022, 

celý výtěžek byl věnován na Smart Ranch – ranč Kozlovice, celkem děti 

donesly 63 kg suchého pečiva, pro tuto akci byl vytvořené letáky, které 

byly umístěné do všech tříd, první tři nejlepší třídy dostaly sladkou 

odměnu.  
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Pr í loha c . 3 

Mateřská škola 

Projekt „Příklady šíření dobré praxe ZŠ a MŠ Nošovice“ 

Pokračování tohoto projektu navazovalo na minulý školní rok. Tentokrát se naše učitelky 

vzájemnými hospitacemi ve spolupráci s mentory projektu zdokonalovaly v činnostech na získaných 

Sweetboxech a obohacovaly tak vzdělávací nabídku pro děti. Celý projekt byl zdárně zakončen  

23. 5. 2022 konferencí zúčastněných mateřských škol. 

  

 

 

 

 

 

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce  

s rodiči dětí v MŠ 

V ra mci projektú Š ablony III jsme úspor a dali c tyr i setka ní  s rodic i s odborní ky z r ad pedagogú  
1. tr í d ZŠ , pediatrú , fyzioterapeútú  a de tsky ch psychologú . Šetka va ní  me la rodic ú m pomoci pr i 
volbe  vhodny ch vy chovny ch metod, v identifikaci moz ny ch proble mú  a pr í padne  volbe  
prostr edkú  na pravy, v pr í prave  de tí  na vstúp do ZŠ  a pr i rozhodova ní  o odkladú s kolní  
docha zky.  

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA Č. 3 

Štra nka 62 

Karneval 

Každoročně se karneval řadí k nejoblíbenějším akcím. Celý den si užíváme masek ze světa nejen 

pohádkových bytostí, ale i nejrůznějších výtvorů fantazie, která našim maminkám nechybí. Soutěže, 

tanečky a spousta legrace je završena již tradiční tombolou. A co je důležité - vyhrává každý. 

 

 

Plavecký výcvik 

Letošní školní rok začala výuka plavání již 8.září 2021. Děti absolvovaly deset lekcí a jednou týdně 

jezdily na bazén do Frenštátu pod Radhoštěm. Některé děti byly zprvu nejisté a bázlivé, ale časem se 

s vodou skamarádily a na poslední lekci 24.11.2021 

předvedly, co se naučily. Protože byl o plavání velký 

zájem, děti jezdily na 2.skupiny. V 7.30 hod Hříbci a 

10.30 hod Skřítci. 

 

 

Lyžařský výcvik 

Lyžařský výcvik proběhl v letošním roce v lyžařské školičce v areálu Bílá od 24.1.2022 do 

28.1.2022 dopoledne. Zúčastnilo se dvacet dva předškoláků. Počasí přálo a Bílá byla zasypána 

bílým sněhem. Děti si lyžování opravdu užívaly a poslední den předvedly rodičům a divákům na 

závodech, co už na svahu dovedou.  
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Velikonoční tvoření  

Po dvou letech se nám konečně podařilo setkat se s našimi maminkami ve třídách a společně si 

vyrobit velikonoční dekorace. Děti byly pilné, a tak si domů odnášely výzdobu nejen do dětského 

pokojíčku.  

 

 

 

 

 

 

Projekt výroba svíček 

Ve čtvrtek 7.4.2022 za dětmi ze Skřítků a Hříbků dorazila odbornice na výrobů svíček. Děti se 

dozvěděly vše potřebné k výrobě svíček. Samy si výrobů svíčky vyzkoušely a poté ji ubrouskovou 

technikou nazdobily. 

 

 

 

 

Projekt „Dílničky“ 

Ve středu 27.4.2022 třída Skřítků a Hříbků využila prostory dílen ZŠ. Postupně se děti ve skupinách,  

pod vedením pana učitele Turšnera seznámily s dílnou, bylo jim vysvětleno, proč se musí nosit 

v dílně ochranné pomůcky, které si sami vyzkoušeli a jaké práce se v dílně dělají. S radostí si děti 

vyzkoušely zatloukání hřebíků i práci na soustruhu. 
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Projektový den mimo MŠ „Mezi zvířaty“ 

Na zeme de lske  úsedlosti „Blúdic ka v Blúdovicí ch de ti zaz ily 
nevs ední  dopoledne. Nas im cí lem bylo sezna mit je s z ivotem na 
ekologicke  farme  s dú razem na kontakt se zví r aty a zí skat 
pove domí  o jejich vy znamú pro c love ka v soúladú s s etrny m 
obhospodar ova ní m krajiny. De ti si prohle dly chov jednoho 
z nejstars í ch drúhú  slepic-c eska  kropenka, pros ly sta je 
s kra vami, kozami i s ovcemi. Na loúce si vyslechly za kladní  
informace k chovú vc el a ve vc elar ske m kloboúkú si mohli ti 
odva z ne js í  prohle dnoút vc elí n zblí zka. Vyzkoús ely si 
hr ebelcova ní  poní ka nebo na dr eve ne  makete „ podojit kra vú“. 
Na za ve r se za jemci svezli na male m poní kovi. Nads ení  nebralo 
konce.  

 

 

 

 

 

Projektový den mimo školu: Hříbci a Skřítci v Království pohádek 

Tento projektový den 31.5.2022 jsme pojali jako dopolední výlet na zámek Kunín. Děti si prohlédly 

zámek, seznámily se přiměřenou formou s historií zámku. Vyzkoušely si pohádkové kostýmy, 

zahrály krátkou pohádku. Děti nejvíce zaujala výstavka loutek a divadelní představení v krásném 

historickém prostředí zámku. V zahradách zámku si děti prohlédly vzácné rostliny a živočichy. Na 

závěr posvačily opečené párky, které jim připravili zámečtí kuchaři v dobových kostýmech. 
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Den dětí 1. 6. 2022 

Dopoledne si de ti zahra ly a zatancovaly na zahrade  mater ske  
s koly s húdební  agentúroú Pavla Nova ka. 

Oslavily tak svú j Den zpe vem, tancem, cvic ení m a soúte z emi 
v doprovodú vesely ch a rytmicky ch pí snic ek. Vs echny de ti si 
odnesly 1.cenú – male  da rec ky a sladkoú odme nú. Poc así  
pr a lo, slúní c ko hr a lo. 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná soutěž  

Děti ze třídy Hříbků se zúčastnily výtvarné soutěže, 

kterou vyhlásilo divadlo loutek v Ostravě Hlavním cílem 

soutěže bylo umožnit pedagogům využít návštěvu divadla 

k následné práci s dětmi. Po shlédnutí divadla „Jak byla 

vosa Marcelka ráda, že je“ děti kreslily zážitky 

z představení. V kategorii mateřských škol si naše děti 

odnesly první místo.  

Rozloučení s předškoláky  

Počasí přálo, a tak celá akce mohla proběhnout na zahradě. Děti se předvedly v krátkém programu 

plném písniček, básniček a tance. Pak nastala ta nejdůležitější část- pasování na školáky. Tentokrát 

se ho ujal zástupce ředitelky Mgr. Jiří Brus. Děti dostaly jako vzpomínku na MŠ album s fotkami 

třídy a všech kamarádů.  
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Pr í loha c . 4 

Školní družina 

Drakiáda 

V úterý 5. 10. 2022 děti školní družiny se vydaly na nedaleký kopec pouštět draky. Sluníčko svítilo, 

vítr foukal a draci lítali až do oblak. Děti byly nadšeny. 
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Miss poupě ŠD, Miss ŠD, Missák ŠD 

31. 5. 2022 dívky 1. ročníků soutěžily o Miss poupě ŠD 2022 a dne 23. 6. 2022 dívky 2. až 5. 

ročníků soutěžily o Miss ŠD. Soutěžilo se ve 3 soutěžních disciplínách. První disciplínou bylo 

představení a rozhovor na vylosovanou otázku s uvádějícími z řad dětí ŠD. Druhá byla volná. Dívky 

zpívaly, tančily, hrály na hudební nástroje, cvičily gymnastiku. Třetí byla módní přehlídka a 

odpověď na otázku „Proč sis tento oděv zvolila?“ Chlapci soutěžili 22. 6.  a měli první dvě 

disciplíny stejné jako děvčata. Ve třetí soutěžní disciplíně soutěžili v šikovnosti: navlékali korálky, 

podepisovali se levou rukou, stříleli do branky, předváděli kliky a navlékali tkaničku do bot. Pro 

některé nesmírně náročný úkol. Výkony soutěžících byly výborné, a tak všichni si odnesli nějakou 

odměnu. Pozvání přijala i poslední zvolená Miss ŠD před covidem, která předala oceněným dívkám 
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Příměstský tábor 

O jarních prázdninách ve školní družině se uskutečnil příměstský tábor v termínu 14. – 18. března 

2022, který finančně podpořil MAS Pobeskydí z Operačního programu Zaměstnanost. Cílem 

projektu bylo zajistit hlídání dětí rodičů, kteří jsou oba pracující, evidování na úřadu práce, 

podnikající jako OSVČ nebo studující, kteří bydlí nebo pracují, nebo jejichž děti navštěvují místní 

školu v Pobeskydí. Přihlásilo se 23 dětí, z toho 2 děti z jiné školy. O děti se staralo celkem 5 

vedoucích, kteří se střídali tak, aby byli přítomni vždy čtyři. Jednalo se o vychovatelky a 

pedagogické asistentky naší školy.  

Program pro děti byl velice pestrý a zajímavý. Děti vzhledem k jejich počtu a počtu vedoucích si 

mohly vybírat z nabízených zájmových činností: tvoření s fimo hmotou a zažehlovacími korálky, 

pečení perníčků,  vyrábění lapačů snů, velikonočních věnečků, stolní fotbal, stolní tenis, míčové hry 

a jiné sportovní aktivity. Z výtvarných technik si starší děti vyzkoušely pouring. I menší děti 

malovaly na plátno. Atak všechny děti na památku si odnesly obraz. Velice se dětem líbil animační 

program s klaunkou a zábavný program s kouzelnicí, kde se naučily i kouzlit. Oba byly plně hrazeny 

z Operačního programu stejně jako bazén s bowlingem ve Lhotce. Děti si užily spoustu her, soutěží, 

dobrodružství i legrace.   
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