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1. Základní údaje o škole  

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy předkládám 

výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018-2019. 

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

Sídlo: Koryčanská 47, 768 04 Střílky 

Zřizovatel: Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky 

Charakteristika školy: Mateřská škola a Základní škola I. a II. stupně 

Právní forma: právnická osoba, příspěvková organizace   

IČ: 70980489 

Jméno ředitelky: Mgr. Martina Raiserová 

Kontakt na zařízení:  

ředitelna 573 365 130, 724 788 151, reditelna@zsstrilky.cz, web školy: zsstrilky.cz 

mateřská škola: 573 375 080, 739 638 542 

školní jídelna: 573 365 334, jídelna@zsstrilky.cz 

školní družina: 737 260 441  

Datum zahájení činnosti: 1.7.2008 

Datum zápisu školy do rejstříku: 6.3.2008 

Identifikátor právnické osoby: 600 118 657 

IZO: Základní škola: 102 519 714  

Nejvyšší povolený počet: 160 

 

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 

Název zařízení          IZO zařízení                                              Kapacita  

Základní škola:         102 519 714                                                 160  

Mateřská škola:        173 101 925                                                  55                 

Školní družina:         118 800 175                                                  48    

Školní jídelna:           118 801 414                                                 500         
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Školská rada funguje v tomto složení: Mgr. Irena Bušová (zvolena pedagogickými pracovníky 

dne 2. 5. 2018), Šárka Kučerová (zvolena zákonnými zástupci v řádných volbách 23.5.2018) 

a Milan Krejčiřík (jmenován zřizovatelem). V tomto složení vykonávala rada svou činnost po 

celý školní rok 2018-2019. 

 

2. Kde se nacházíme, kam směřujeme. 

Uplynulý školní rok byl pro naši malou venkovskou školu zásadní v uvědomění si priorit a 

v pochopení nutnosti systematicky pracovat na změně v přístupu ke vzdělávání vzhledem 

k proměně světa kolem nás. Pokud má naše škola ambice stát se moderní školou a chce své 

žáky aktuálně vzdělávat pro dnešní svět, je naší povinností implementovat do výuky nejen 

nejmodernější technologie, ale také podporovat získání potřebných kompetencí pro 

uplatnění v dalším vzdělávání. K naplnění obou priorit je potřeba vzdělaný tým a pořízení 

nového vybavení. Obojí se podařilo.  

Díky čerpání projektu Šablony II se mohla většina pedagogů zúčastnit letní školy Začít spolu, 

kde všichni zúčastnění načerpali mnoho inspirace jak aktivizovat žáky ve výuce, předávat jim 

zodpovědnost za svoje učení, naučit je kooperovat a hodnotit.  

Všichni učitelé se také v rámci profesního rozvoje zúčastnili celodenního intenzivního 

vzdělávacího programu „Metody aktivního učení“ v pražské Základní škole v Kunraticích, 

která je známá využíváním progresivních metod ve vzdělávání. 

Úspěšným získáním dotace z fondů Evropské unie jsme zmodernizovali dvě učebny a vybavili 

je špičkovými technologiemi. Také jsme pořídili dvě mobilní počítačové učebny tak, aby 

informační technologie byly dostupné žákům ve všech předmětech.  

V inovativním přístupu ke vzdělávání jsme na začátku a stále před sebou vidíme velký prostor 

pro růst. Zavedené změny již nyní přinášejí pozitivní reakce žáků, rodičů i široké veřejnosti. 

 

3. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. 

Kód a název oboru Forma 

vzdělávání 

Vyučovací 

jazyk 

Délka 

vzdělávání 

Kapacita 

oboru 

79-01-C/01 Základní škola denní český 9 roků 160 

Školní vzdělávací program Škola pro život je základním prostředkem k dosažení cílů. 
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4. Metody a formy výuky 

Se změnami přístupu se začalo proměňovat i školní klima, které přenášelo více 

zodpovědnosti na žáky, možnost učit se zážitkem a propojovat učivo do souvislostí.  

K zvýšení vlastní zodpovědnosti pomáhají týdenní plány, které byly v tomto školním roce 

zavedeny, a postupně se s nimi žáci učili pracovat. Důležitou součástí týdenních plánů se 

stalo i sebehodnocení žáků. S tímto nástrojem se učíme nadále pracovat. 

Nedílnou součástí výuky je i učení zážitkem a střídání různých aktivit. Žáci mohou využívat 

krásnou přírodu v okolí školy a učit se i venku. Fungovalo také vzájemné učení, zapojení do 

projektů a kooperativní učení.   

Abychom motivovali žáky k aktivnímu trávení času, nabídli jsme hodinu pohybu navíc 

a možnost účastnit se sportovních soutěží. Zprostředkovávali jsme i kulturní vyžití a komunitní 

aktivity, zavedli jsme pobytový lyžařský výcvik a vícedenní školu v přírodě. 

V rámci učení v souvislostech jsme zavedli nové předměty. Aby žáci lépe chápali propojení 

okolního světa, zavedli jsme na prvním stupni předmět Člověk a jeho svět. Na druhém stupni 

podporujeme integraci zážitků a poznatků také v novém předmětu Umění a kultura.  

Pokračujeme ve smysluplném používání prostředků ICT a díky moderním mobilním učebnám 

se společně učíme, jak využívat počítače k podpoře učení napříč předměty.  

Pro zajištění pohodového a bezpečného prostředí jsme v tomto školním roce nově umístili 

žáky prvního a druhého stupně odděleně do pater. Každá věková skupina s sebou nese svá 

specifika a žáci prvního stupně mají jiné potřeby než žáci stupně druhého. Také tato strategie 

se jeví příznivě.  

 

5. Školní parlament 

Ve škole působil již třetím rokem školní parlament. Podstatou jeho existence je nadále 

posílení dobrého klimatu školy, zlepšení komunikace napříč školou. Snahou je více se 

angažovat na dění ve škole i mimo ni a částečně přenést odpovědnost na žáky.  Na 

společných setkáních padlo mnoho nápadů a námětů, z nichž se podařilo většinu uskutečnit.  
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6. Personální zabezpečení činnosti školy k 31.8.2019  

Základní údaje o pracovnících školy  

Počet pracovníků celkem  21 

Počet pedagogických pracovníků  14 

Počet nepedagogických pracovníků  7 

  

Údaje o pracovnících školy  

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace k 31.8.2019 

Odborná kvalifikace  počet osob splňuje nesplňuje 

učitel 1. stupně ZŠ  4 3 1 

učitel 2. stupně ZŠ  7 6 1 

vychovatel ŠD  1 1 0 

asistent pedagoga  2 2 0 

  

Zařazení pracovníků do platových tříd k 31.8.2019  

Platová třída  Počet zařazených pracovníků  

2 2 

4 3 

5 0 

6 0 

7 1 

8 2 

9 2 

10 0 

11 1 

12 10 
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Celkové roky započitatelné praxe celkem k 31.8.2019 

Doba trvání pracovního poměru  Počet zaměstnanců 

do 5 let  7 

do 10 let  1 

do 15 let  3 

do 20 let  4 

nad 20 let  6 

  

Doplňující studium pedagogických pracovníků k získání kvalifikace - ve studiu k získání 

kvalifikace pokračuje 1 pedagogický pracovník.  

  

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců ve školním roce  

Nástupy a odchody  Počet zaměstnanců  

Nástupy  3 

Odchody  4 

  

Od začátku školního roku bylo nově obsazeno jedno místo asistenta pedagoga k žákům 

s podpůrným opatřením. Na konci listopadu 2018 byl dohodou ukončen pracovní 

poměr s vedoucí školní jídelny a její místo bylo nově obsazeno. V prosinci 2018 byl dohodou 

rozvázán pracovní poměr s pedagogem prvního stupně. V červenci 2019 na vlastní žádost 

odešel jeden pedagog druhého stupně, místo něj byl v srpnu přijat nový pedagog.  

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

V tomto školním bylo započato čerpání finančních prostředků z výzvy MŠMT č. 02_16_022 

pro podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablon pro MŠ a ZŠ II. 

Projekt je mimo jiné zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Získané finanční 

prostředky jsou po dobu dvou let využívány na další vzdělávání pedagogických pracovníků 

a na podporu školního asistenta v mateřské škole.  Mgr. Michal Prchlík úspěšně ukončil 

studium pro metodiky ICT v rozsahu 250 hodin. 

mailto:info@zsstrilky.cz


 

Koryčanská 47, 768 04 Střílky * IČ 70980489 * tel. 573 375 087 * e-mail: info@zsstrilky.cz * www.zsstrilky.cz 

stránka 8 z 36 

Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

2018 - 2019 

Školení zaměstnanců za rok 2018 - 2019 

Celkem proběhlo 51 individuálních vzdělávání pedagogických pracovníků (což je 1 237 hodin) 

Mgr. Bušová Irena   

 

 Metody aktivního učení ZŠ Kunratice 

(8 hodin) 

 Hledání cesty spolupráce (4 hodiny) 

 Základní školení na interaktivní tabuli 

(4 hodiny) 

 Smart tabule 1. Část (4 hodiny) 

 Smart tabule 2. Část (4 hodiny) 

Mgr. Drápalová Jana  

 

 Nebojme se Etické výchovy II. (6 

hodin) 

 Metody aktivního učení, ZŠ Kunratice 

(8 hodin) 

 Hledání cesty spolupráce (4 hodiny) 

 Základní školení - interaktivní tabule ( 

4 hodiny) 

 Smart tabule 1. Část (4 hodiny) 

 Smart tabule 2. Část (4 hodiny) 

 Inkluze, rozmanitost a demokratické 

hodnoty (40 hodin) 

Mgr. Marta Prachařová  Učíce učíme se, aneb rozvoj matem. 

gramotnosti (32 hodin) 

 Nebojme se Etické výchovy II. (4 

hodiny) 

 Metody aktivního učení, ZŠ Kunratice 

(8 hodin) 

 Hledání cesty spolupráce (4 hodiny) 

 Základní školení – interaktivní tabule (4 

hodiny) 

 Smart tabule 1. Část (4 hodiny) 

 Smart tabule 2. Část (4 hodiny) 

 Kritické myšlení a globální témata (80 
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hodin) 

 Inkluze, rozmanitost a demokratické 

hodnoty (40 hodin) 

Nezdařilová Denisa 

 

 Montessori pedagogika 2–6 (60 

hodin)   

 

Mgr. Nováková Markéta  

 

 Setkání pedagogického kabinetu Český 

jazyk (4hodiny) 

 Vzdělávací seminář Začínáme učit 

s filmem (8hodin) 

 Exkurze do moderní literatury pro děti 

a mládež (4 hodiny) 

 Tvořivý sloh Workshop pro učitele ČJ a 

literatury 2. stupně ZŠ (6 hodin) 

 Mediální výchova Workshop pro 

učitele ČJ a literatury 2. stupně ZŠ (6 

hodin) 

 Metody aktivního učení (8 hodin) 

 Hledání cesty spolupráce (4 hodiny) 

 Základní školení na interaktivní tabuli 

(4 hodiny) 

 Smart tabule 1. Část (4 hodiny) 

 Smart tabule 2. Část (4 hodiny) 

Mgr. Páclová Jana  

 

 Metody aktivního učení, ZŠ Kunratice 

(8 hodin) 

 Exkurze do moderní literatury pro děti 

a mládež (4 hodiny) 

 Metody aktivního učení (8 hodin) 

 Mediální výchova (6 hodin) 

 Základy práce s Windows10 (8 hodin) 
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Mgr. Prchlík Michal 

 

 Studium k výkonu spec. činností – 

koordinace v oblasti ICT (170 hodin) 

 Metodický seminář eTwinning pro 

začátečníky (7 hodin) 

 Metody aktivního učení, ZŠ Kunratice 

(8 hodin) 

 Pedagogický kabinet – cizí jazyky (4 

hodiny) 

 Pedagogický kabinet – cizí jazyky (4 

hodiny) 

 Konference Inovace ve výuce (6 hodin) 

 Základní školení – interaktivní tabule (4 

hodiny) 

 Smart tabule 1. Část (4 hodiny) 

 Smart tabule 2. Část (4 hodiny) 

 Využití tabletu pro vzdělávání žáků 

s SVP (20 hodin) 

 Nebojme se Etické výchovy II. (4 

hodiny) 

Mgr. Raiserová Martina  Metody aktivního učení, ZŠ Kunratice 

(8 hodin) 

 Základní školení – interaktivní tabule (4 

hodiny) 

 Smart tabule 2. Část (4 hodiny) 

 Využití tabletu pro vzdělávání žáků 

s SVP (20 hodin) 

 Nebojme se Etické výchovy II. (4 

hodiny) 

 Pedagogický kabinet – cizí jazyky (4 

hodiny) 

 Setkání pedagogického kabinetu Český 

jazyk (4 hodiny) 

mailto:info@zsstrilky.cz


 

Koryčanská 47, 768 04 Střílky * IČ 70980489 * tel. 573 375 087 * e-mail: info@zsstrilky.cz * www.zsstrilky.cz 

stránka 11 z 36 

Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

2018 - 2019 

 Metodický seminář eTwinning pro 

začátečníky (7 hodin) 

 Konference Inovace ve výuce (6 hodin) 

 Strategie na podporu čtenářské 

gramotnosti na I. Stupni ZŠ(40hodin) 

Mgr. Šušlíková Blanka   

 

 Metody aktivního učení, ZŠ Kunratice 

(8 hodin) 

 Hledání cesty spolupráce (4 hodiny) 

 Základní školení - interaktivní tabule (4 

hodiny) 

 Smart tabule 1. část (4 hodiny) 

 Smart tabule 2. Část (4 hodiny) 

Mgr. Tkáčová Petra 

 

 Muzikorelaxace (16 hodin) 

 Základy práce s Windows 10 (8 hodin) 

Michal Bělovský  Metody aktivního učení, ZŠ Kunratice 

(8 hodin) 

 Smart tabule 1. Část (4 hodiny) 

 Smart tabule 2. Část (4 hodiny) 

 Kritické myšlení a globální témata (80 

hodin) 

 Seminář - škola v pohybu (5 hodin) 

 2. Seminář Fyziky (10 hodin) 

 Setkání pedagogického kabinetu 

Fyziky (4 hodiny) 

Nikola Coufalová  Montessori pedagogika 2-6 (60 hodin)   

 

Eva Šušlíková  Edookit - tisk vysvědčení, suplování a 

školní události (4 hodiny) 

Hana Podlenová  Osobnostně sociální rozvoj pedagogů 

(40 hodin) 

Sita Stančíková  Osobnostně sociální rozvoj pedagogů 
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(40 hodin) 

Zuzana Siudická  Podpora čtenářské gramotnosti v MŠ 

(40 hodin) 

Radovan Jůzl  Strategie na podporu čtenářské 

gramotnosti na I.stupni ZŠ (40 hodin) 

Marie Sobotková  Začít spolu (40 hodin) 

 Dílna prožitkové hudební výchovy – 

Hudební hry – Hudba škol (6 hodin) 

 Systematický úvod do problematiky 

nadání (8 hodin) 

 Seminář prožitkové hudební výchovy – 

Hudební hry – Hudba škol (6 hodin) 

 Vyučování a hodnocení žáků v rámci 

společného vzdělávání (8 hodin) 

 Metodický seminář eTwinning pro 

začátečníky (7 hodin) 

 Metodický seminář eTwinning pro 

pokročilé (7 hodin) 

 Seminář prožitkové hudební výchovy – 

Populární hudba – Hudba škol (4 

hodiny) 

 Jak komunikovat s rodiči (8 hodin) 

 

8. Údaje o žácích 

 Zápis k povinné školní docházce 

K zápisu žáků pro školní rok 2018/2019 se dostavilo 8 žáků. Všichni byli přijati k základnímu 

vzdělávání na naší škole. 

V tomto roce jsme opět realizovali edukativně stimulační skupinky. Ty mají za úkol usnadnit 

dětem přechod z mateřské školy do školy základní. Děti se za přítomnosti rodičů 

seznamovaly se školním prostředím, ale zároveň se hravou formou připravovaly na vstup do 

školy. Pod odborným vedením si budoucí prvňáci procvičovali prostorovou a pravolevou 
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orientaci, grafomotoriku, správný úchop tužky, analýzu a syntézu slov, řeč, komunikaci, 

poslech. Zúčastnilo se jich 8 dětí a ty potom přišly i k zápisu. Informace k zápisu byly včas 

zveřejněny na stránkách školy, ale také v Mateřské škole. 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do první třídy 

z toho počet dětí 

starších 6 let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 2018/2019 

1 8 2 0 

 

Přehled žáků přijatých na střední školy ve školním roce 2018-2019 

Počet žáků 
Gymnázium Střední školy a učiliště 

celkem 
8-leté 6-leté 4-leté maturitní obory učební obory 

celkem  0 0 2 6 9 17 

z toho chlapců 0   0  1 6 5 12 

z toho dívek 0 0 1 0 4 5 

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Na základě doporučení školních poradenských zařízení bylo v naší škole inkludováno 16 žáků. 

Ve výuce používali učitelé vhodné pomůcky a metody. Pedagogové také úzce spolupracovali 

s výchovnou poradkyní a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kroměříži, Kyjově, 

Vyškově, Brně, Střediskem výchovné péče v Kroměříži a ve Zlíně a speciálně pedagogickým 

centrem v Kroměříži. Škola žáky se speciálními vzdělávacími potřebami průběžně identifikuje. 

Ve dvou třídách působily asistentky pedagoga. 

Péče o nadané žáky 

Škola s těmito žáky systematicky pracuje, nabízí studijní kroužek, deskové hry a další činnosti, 

kde mohou žáci rozvíjet své logické myšlení. 

Kariérové poradenství 

Na schůzkách informovala výchovná poradkyně rodiče žáků 9. ročníku o přijímání na střední 

školy. Na podzim proběhla exkurze žáků 9. ročníku na Úřad práce v Kroměříži týkající se 

kariérového poradenství. Osmý ročník navštívil Úřad práce na jaře 2019. Žáci 9. ročníku se 
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také zúčastnili Veletrhu práce a vzdělávání v Kroměříži. Školní psycholožka testovala žáky 

v oblasti jejich zájmů, aby si mohli lépe vybrat další vzdělávání. 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem 

ročník počet žáků 
prospěli 

s vyznamenáním 
prospěli neprospěli 

slovní 

hodnocení 

1. 8 8 0 0 0 

2. 8 8 0 0 0 

3. 6 4 2 0 0 

4. 5 4 1 0 0 

5. 12 11 1 0 0 

celkem 1.st. 39 35 4 0 0 

6. 20 10 10 0 0 

7. 12 4 8 0 0 

8. 9 2 7 0 0 

9. 17 5 12 0 0 

celkem 2.st. 58 21 37 0 0 

škola 

celkem 
97 56 41 0 0 

 

Výchovná opatření za školní rok 

K posílení pozitivní motivace bylo uděleno 160 pochval. Při řešení výchovných situací bylo 

uděleno 15 napomenutí třídního učitele, 6 důtek třídního učitele a 2 důtky ředitelky školy.  

Výsledky žáků v soutěžích 

Matematický klokan 2018/2019 – Cvrček - 2. a 3. ročník  

1. František Dohnal – 56 bodů (3. ročník)  

2. Nela Borková – 46 bodů (2. ročník)  

Václav Uhlík – 46 bodů (2. ročník)  
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3. Šarlota Polášková – 44 bodů (2. ročník)  

V soutěži celkově lépe uspěli žáci 2. ročníku, kteří se učí podle profesora Hejného. Projevilo 

se logické myšlení a podobnost úloh z hodin matematiky. Žáci 3. ročníku se učí klasickou 

matematiku. 

Úspěch v celostátní soutěži "Bible a my"  

30.11.2018 jsme se opět zúčastnili okresního kola soutěže Bible a my. Naši žáci se umístili 

takto: 

I. kategorie 

Karolína Filipi - 9. Místo 

Vít Sobotka - 12. Místo 

 II. kategorie 

Adam Kubošek - 12. Místo 

Vojtěch Sobotka - 16. místo 

III. kategorie 

Miroslav Pácl - 3. místo (náhradník do celostátního kola) 

Samuel Filipi - 7. místo 

Dějepisná olympiáda – okresní kolo (S. Filipi, M.Pácl) 

 

Ve školním roce se VÝBĚROVÉ ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ nekonalo. 

 

9. Prevence sociálně-patologických jevů  

Školské poradenské centrum je úplné. Je zastoupeno výchovnou poradkyní Mgr. Markétou 

Novákovou, metodičkou prevence Mgr. Janou Páclovou a externí psycholožkou Mgr. 

Dagmar Škareckou. Níže přikládám zprávy z jejich působení ve škole. 

 

10. Zpráva o činnosti školního metodika prevence za školní rok 2018 - 2019  

Program prevence rizikového chováni je součástí vzdělávání Základní školy Střílky, 

Koryčanská 47.  Napomáhá pracovníkům školy s výchovou a vzděláváním žáků ke zdravému 
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životnímu stylu, utváření jejich osobnostního a emočně sociální rozvoje a komunikačních 

dovedností.  

Program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, jejich rozvoje a vytváření zdravých 

životních návyků. Do pestrosti forem preventivní práce s žáky je zapojen celý pedagogický 

sbor, zaměstnanci školy a velmi dobře rozvinutá spolupráce se zákonnými zástupci žáků.  

Škola má vypracovanou Školní preventivní strategii v souladu s Metodickým doporučením 

MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských 

zařízeních č. j. 21291/2010-8 a jeho přílohami zaměřenými na oblasti, kde dochází ke 

konkrétním projevům rizikového chování – drogy, doprava, poruchy příjmu potravy, alkohol, 

syndrom týraného dítěte, šikana, kyberšikana, homofobie, extremismus, vandalismus, 

záškoláctví, kouření, násilí, krádeže, a v souladu s Metodickým pokynem MŠMT k řešení 

šikanování ve školách a školských zařízeních č. j. 22294/3013-1. Ministerstvo školství mládeže 

a tělovýchovy č. j. 21291/2010-28 28 s účinností k 1. 11. 2010.  

Ve školním roce 2018/ 2019 jsme se zaměřili nejvíce na utváření pozitivního klimatu ve 

třídních kolektivech. Ze Školní preventivní strategie vychází Preventivní program (PP), který 

zasahuje výchovnou a naukovou složku vzdělávání během celého školního roku. Směřuje 

k pozitivnímu ovlivnění třídního klimatu, k pozitivní změně motivace žáků a pedagogů 

a změnám vyučovacích metod. Pravidelně byly třídními učiteli organizovány třídní schůzky, 

orientované na posílení žádoucích vztahů a prevenci šikany. V jednotlivých třídních 

kolektivech probíhaly pravidelné třídnické hodiny minimálně jednou za měsíc. Třídnické 

hodiny byly zaměřeny zejména na utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě založených 

na vzájemném respektu a úctě. Žáci byli vedeni k vyjadřování svých názorů a postojů.  

Ve škole působí školní psycholog, který pomáhá odborně třídním učitelům zmapovat třídní 

kolektivy, vztahy mezi žáky a doporučuje pedagogům vhodné postupy při práci s konkrétní 

třídou a jednotlivci. Současně jsme se zabývali i ostatními formami rizikového chování.  

Témata zaměřená na prevenci rizikového chování u dětí a mládeže jsou začleněna do všech 

vyučovacích předmětů. Využívá se různých metod práce, např. výklad, samostatná práce, 

skupinová práce, dotazníky, sociální hry, besedy, diskuze, metody kritického myšlení. 

Při realizování PP škola spolupracuje organizacemi: Policií ČR, OSPOD, PPP, SPC, Hasiči, 

Madio v rámci přednášek, besed, konzultací. Škola organizuje pro žáky různé besedy 

zaměřené na oblast prevence rizikového chování u dětí a mládeže. Jedná se většinou 
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o organizace, které uskutečňují své vzdělávací prostředky zcela bezplatně z důvodu 

nedostatku finančních prostředků. Preventivní program byl také naplňován z velké části 

v rámci výuky, do kterého byla začleňována jednotlivá témata a projekty. 

Součástí realizace PP je i činnost mimo vyučování. Žákům je k dispozici nabídka 

volnočasových aktivit podporující primární prevenci (nepovinné předměty, zájmové kroužky, 

školní družina). Ve škole je důsledně dodržován přátelský přístup k dětem, stejně důsledně je 

však vyžadováno plnění povinností. Zásady zdravého životního stylu jsou uplatňovány 

a přibližovány při výuce všech předmětů i mimo ni, na výletech, exkurzích, soutěžích, kterých 

se žáci účastní.  

Školní metodik prevence se účastnil pravidelných porad v PPP Kroměříž, které byly zaměřeny 

na podávání informací okresním metodikem prevence. 

Vzhledem k malému počtu žáků ve škole byla většina případů rizikového chování odhalena 

pedagogy metodami pozorováním nebo rozhovorem se žáky nebo žáka s pedagogem. 

Projevy rizikového chování řešil ve spolupráci na škole metodik primární prevence, výchovný 

poradce, vedení školy, školní psycholog a třídní učitel. Na základě závažnosti spolupracoval 

metodik se zákonnými zástupci, orgány péče o dítě a PČR. V budově školy je umístěna 

schránka důvěry. Většinou však dávají žáci přednost osobnímu kontaktu s pedagogy. 

Preventivní přednášky a programy ve šk. roce 2018/2019: Škola v pohybu, Policie ČR – 

preventivní program (Policista je náš kamarád, Bezpečné chování na internetu, Trestná 

činnost mládeže), Hasík, Ovocňák, Dopravní výchova – Dopravní soutěž, Buďme kamarádi – 

jak se žije s postižením. 

Zpracovala: Mgr. Jana Páclová 

 

11. Zpráva výchovného poradce za školní rok 2018 - 2019  

V průběhu školního roku bylo postupováno v souladu s Plánem práce výchovného poradce 

a podle požadavků kolegů učitelů a potřeb žáků.  

Spolupráce s PPP KM probíhala formou kontroly vyhodnocení IVP a konzultací ohledně 

konkrétních žáků a formou schůzek výchovných poradců na půdě PPP KM, kde výchovná 

poradkyně získala aktuální informace týkající se výchovně-poradenské činnosti. Výchovný 

poradce spolupracoval se školní psycholožkou Mgr. D. Škareckou a metodikem prevence 

Mgr. Janou Páclovou.  
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V oblasti profesní orientace spočívala práce výchovného poradce zejména v individuálních 

rozhovorech s žáky devátého ročníku a předávání informací potřebných k volbě SŠ. Nabídky 

na SŠ byly zveřejňovány průběžně na nástěnce a předávány formou letáků. Dále byly 

podrobné informace uvedeny na webových stránkách školy a probíhaly jednotlivé konzultace 

s rodiči dle zájmu. Žákům byly vydány zápisové lístky.  

V oblasti speciálně pedagogické se jednalo zejména o vedení vyučujících při vyplňování IVP 

a PPP, případně hodnocení IVP a vyhodnocení podpůrných opatření. Hodnocení prováděli 

jednotliví vyučující ve spolupráci s VP. Kontrolu platnosti posudků z PPP a tudíž IVP prováděla 

výchovná poradkyně během školního roku a rovněž evidovala změny v integracích. Na 

prvním i druhém stupni docházelo v průběhu šk. roku k depistáži a monitoringu žáků, aby 

byla včasně odhalena potřeba podpůrných opatření. Takto vytipovaní žáci byli po konzultaci 

s rodičem a jejich souhlasem posláni na vyšetření do PPP Kroměříž. Žáci s IVP mohli pracovat 

se speciálními pomůckami, případně za pomoci asistenta pedagoga.  

Během roku probíhaly konzultace s rodiči integrovaných žáků a s asistenty pedagoga.  

Stále existuje schránka důvěry (hmotná i elektronická). Žáci do ní mohli anonymně psát, co je 

trápí a s informacemi takto získanými bylo nakládáno zcela důvěrně, ve spolupráci 

s metodikem prevence.  

S problémovými žáky a jejich rodiči byla práce směřována do těchto oblastí: řešení 

vztahových problémů, řešení problémů prospěchu a řešení problémů sociálního začlenění.  

V případě přetrvávání potíží se řešení problémů zúčastnila i ředitelka školy a metodik 

prevence, případně školní psycholog.  

Zpracovala: Mgr. Markéta Nováková, 26. června 2019 

 

12. Zpráva školní psycholožky za školní rok 2018-2019  

Práci školního psychologa pro MŠ a ZŠ Střílky jsem vykonávala ve školním roce 2018/2019 od 

září do června v rozsahu 2 hodiny týdně. 

V souladu s dohodnutou náplní práce školního psychologa jsem se seznámila se základními 

dokumenty základní školy – školní řád, minimálním preventivním programem. 

Prováděla jsem náslechy ve třídách školy, vedla jsem třídnické hodiny, prováděla 

sociometrická šetření v třídních kolektivech. Pravidelně jsem iniciovala individuální konzultace 

s pedagogy.  
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Ze závěrů sociometrických šetření a individuálních konzultací s učiteli jsem utvořila vhodnou 

strategii pro vedení třídnických hodin zaměřených na rozvoj komunikace, sebepoznání, 

sebehodnocení, tolerance, sounáležitosti a kooperace. Třídnické hodiny probíhaly formou 

komunitních kruhů a zážitkových aktivit.  

Proběhlo několik individuálních konzultací s žáky školy a cílených psychologických vyšetření, 

na která navazovala konzultace s jejich rodiči. 

V 8. a 9. ročníku se uskutečnilo testování osobních zájmů vztažených k povolání, jehož 

výsledky mohou usnadnit výběr střední školy či odborného učiliště, a tím lépe vyprofilovat 

vhodnou volbu povolání. Testování proběhlo hromadně, sesbíraná data byla vyhodnocena 

a výsledky konzultovány s dítětem. Písemně vypracovaná zpráva byla předána při konzultaci. 

O své práci jsem průběžně podávala ústní i písemné informace. 

Zpracovala: Mgr. Dagmar Škarecká, psycholog   

 

13. Zpráva o činnosti školní družiny při ZŠ a MŠ Střílky za školní rok 2018-2019  

Školní družinu v tomto školním roce navštěvovalo 24 dětí, žáci 1. – 6. třídy.  

Počet oddělení: 1 třída  

Počet vychovatelek: 1  

Počet asistentů: 1  

Vychovatelka: Mgr. Petra Tkáčová  

Asistentka: Adéla Zelinková  

Provoz školní družiny: Po – Pá od 11:25 do 16:00 hodin  

Oddělení školní družiny je samostatná místnost, vybavená stolními hrami, stavebnicemi, 

hračkami, dětskými knihami, časopisy. K dispozici máme televizor, video a DVD přehrávač. Ke 

své činnosti využívá školní družina také počítačovou učebnu, tělocvičnu, hřiště mateřské 

školky a plácek u školy.  

Údaje o výsledcích výchovně vzdělávací práce  

Základním cílem vzdělávání ve školní družině je nabídnout dětem smysluplné využití volného 

času. Toho jsme dosáhli prostřednictvím různých zajímavých činností, při kterých jsme děti 

vedly ke vzájemnému respektu, spolupráci a solidaritě, úctě k sobě i druhým, odpovědnosti 

a vštěpování základů slušného chování.  
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V naší družině nabízíme dětem nejen odpočinek po vyučování, také je vybízíme k aktivitám 

týkajícím se všech zájmových oblastí výchovy, tj. výtvarné, dramatické, hudební a pohybové. 

Velký důraz klademe na rozvoj čtenářské gramotnosti.  

Často využíváme okolní přírodu a místní turistické zajímavosti k vycházkám, sportovním hrám 

a soutěžím.  

Pravidelné měsíční činnosti  

Poučení o bezpečnosti před každou činností a akcí  

Dodržování správné hygieny, stolování, chování  

Didaktické hry, křížovky, rébusy, stolní a společenské hry, hlavolamy, stavebnice  

Hudebně-pohybové hry  

Výtvarné a rukodělné dílny  

Rozvoj čtenářské gramotnosti – práce s knihou, časopisy, encyklopediemi, atlasy  

Využívání počítačové učebny, tělocvičny a školního hřiště ve vyhrazených hodinách  

Pravidelný pohyb venku (sportovní, turistická a přírodovědná činnost, dopravní výchova)  

První týden v září jsme věnovali seznamovacím hrám, vytvářeli jsme pravidla ŠD. Pravidelně 

jsme chodili na procházky do přírody, poznávali místní byliny. Využívání klavíru ve ŠD nám 

otevřelo další širokou škálu aktivit spojených s hudbou a tancem. Pod vedením vychovatelky 

se děti mohly učit hrát jednoduché písničky. Zdokonalovali jsme se i ve hře na flétnu. 

Zajímavou a již tradiční akcí byla říjnová Drakiáda. Zúčastnily se jí nejen děti navštěvující 

školní družinu, ale i ostatní žáci naší školy a školky a jejich rodiče. V měsíci říjnu odstartovaly 

oblíbené kroužky, korálkování a háčkování, myslivecký kroužek, pohybové hry, hra na flétnu 

a nově čtenářský klub a klub deskových her. Koncem měsíce jsme oslavovali Halloween – 

vyřezávali dýně a malovali na obličej. Listopadem nás provázely „Dušičky“a povídání o sv. 

Martinovi. V prosinci si děti v kroužku korálkování mohly připravit spoustu dárečků pro rodiče 

a kamarády. V lednu proběhla soutěž ve zpěvu a miniturnaj ve vybíjené. V únoru nás čekala 

tradiční „Pexesiáda“, výroba hlavolamů a oslava sv. Valentýna. V průběhu celého roku jsme si 

vybírali knihy, které máme k dispozici v družině a četli si pohádky a příběhy na pokračování. 

Besedovali jsme o oblíbených knížkách a v březnu jsme v rámci „Měsíce knihy“ navštívili 

knihovnu. V dubnu jsme měli projekt ke Dnu ZEMĚ, věnovali jsme se tématu ochrana 

životního prostředí. Velikonoční přípravu jsme taktéž nepodcenili, vyzkoušeli jsme různé 

techniky na zdobení vajíček a dekorací. V květnu jsme vyrazili na exkurzi do zámeckého 
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parku. Provázela nás kouzelná babička, která nám povídala o bylinkách. Hodně času jsme 

trávili na hřišti MŠ, hráli spoustu her. V červnu na den dětí proběhlo oblíbené soutěžní 

odpoledne s malováním na obličej a diskotékou. Také jsme cestovali prstem po mapě 

a povídali si o kontinentech, plánovali dovolenou.  

Vypracovala vychovatelka školní družiny Mgr. Petra Tkáčová 

 

14. Kroužky 

Kroužky na půdě školy přispívají k rozvoji osobnosti a podporují příznivé klima ve škole. 

Nabídka kroužků ve školním roce 2018 - 2019 

1. Čtenářský klub 

2. Deskové hry 

3. Dopravní kroužek 

4. Dramatický kroužek pro 1. stupeň 

5. Florbal pro 2. stupeň 

6. Hra na kytaru 

7. Keramika 

8. Korálkování a háčkování 

9. Myslivecký kroužek 

10. Pěvecký kroužek 

11. Pohybové hry pro 3., 4. a 5. ročník 

12. Volejbal pro 2. stupeň 

13. Výtvarný kroužek 

14. Zdravotnický kroužek 

 

15. Školní jídelna 

Školní rok 2018–2019 

MŠ 27 dětí 
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Přesnídávka 3 568 porcí 

Oběd 3 170 porcí 

Svačinka 2 318 porcí 

ZŠ 88 žáků 

svačinky 7 524 porcí 

obědy            13 229 porcí 

Cizí strávníci 37 

obědy 4 282 porcí 

Zaměstnanci ZŠ a MŠ 22 

obědy 2 919 porcí 

  

16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

V tomto školním roce ČŠI naši školu nenavštívila.  

 

17. Základní údaje o hospodaření školy  

Výnosy    

Dotace USC - provoz  1.492.000,00  

Dotace SR – KÚ Zlínského kraje  9,206.080,04  

Tržby z prodeje služeb  479.964.00 

Tržby hospodářská činnost  456.881,00  

Ostatní výnosy z činnosti  258.658,00  

VÝNOSY CELKEM  11,893.583,04  

  

Náklady    

Spotřeba materiálu 724.314,61 

Spotřeba energie  650.424.00 

Mzdové náklady  6,547.803.00 

Odvody (SP+ZP+FKSP+zák.poj.)  2,355.787,88 

mailto:info@zsstrilky.cz


 

Koryčanská 47, 768 04 Střílky * IČ 70980489 * tel. 573 375 087 * e-mail: info@zsstrilky.cz * www.zsstrilky.cz 

stránka 23 z 36 

Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

2018 - 2019 

DDHM nad 3.tis.  392.334,14 

Ostatní finanční náklady   20.744,28 

Opravy, cestovné, 

reprezentace, odpisy,ostatní nákl.  

273.064,71 

Ostatní služby  466.122,80  

Náklady hospodářská činnost  452.460.00 

NÁKLADY CELKEM  11,883.055,42  

  

Hospodářský výsledek za rok 2018 činil 10.527,62 Kč.  

Finanční prostředky byly po skončení účetního roku převedeny do fondu odměn a do 

rezervního fondu.  

 

18. Zpráva o činnosti v oblasti EVVO  

Třídění odpadu 

Ve škole se ustálilo třídění odpadů do označených košů a stalo se tak nedílnou součástí 

chodu školy. 

Sběr papíru 

Žáci sbírali celoročně papír. Nasbírali 1 910 kg, což přineslo do školní pokladny 3 165Kč. Tyto 

finance byly použity na nákup sešitů.  

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019  

90 + 9 - přesně tolik párů rukou se zapojilo do naší jarní úklidové akce. Již potřetí se žáci a 

vyučující z naší školy 5. dubna 2019 zúčastnili celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. 

Počasí bylo mimořádně příznivé, chuť do práce všudypřítomná a dobrá nálada doslova 

nekonečná. Udělali jsme velký kus práce, pomohli jsme probouzející se přírodě a také proto 

je okolí Střílek zase o trošku čistější a hezčí. Nu, a pro žáky je takový jarní úklid také 

prospěšný – uvědomí si totiž, jak je důležité nakládat s odpady šetrně, třídit je, předcházet 

jejich vzniku, v ideálním případě neprodukovat odpad, který se v přírodě nerozloží. 

Poděkování patří také obci Střílky, která pomohla se zajištěním kontejneru na sesbíraný 

odpad. 
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19. Údaje o zapojení do rozvojových projektů 

Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol 

Projekt vznikl na podporu spotřeby ovoce a zeleniny pro žáky základní školy za pomoci 

evropských a státních dotací. Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby 

ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol. 

Spolupracujeme s regionálním zemědělstvím „Kozojedský dvůr“ v Nítkovicích. 

Projekt Hasík 

Preventivní program je realizován příslušníky HZS, kteří jsou odborně vyškolováni pro práci 

instruktorů a poté v třídních kolektivech realizují vzdělávací bloky. První část odborné výuky 

se skládá z odborných znalostí a je určena žákům druhých a šestých ročníků, druhá část 

probíhá prakticky. 

Projekt Sportuj ve škole 

Žáci se v rámci projektu věnují 1x týdně pohybovým aktivitám zaměřeným na všeobecný 

pohybový rozvoj a rozvoj různých sportů. Na projektu spolupracujeme s Asociací školních 

sportovních klubů České republiky.  

Preventivní programy Policie ČR 

Ve spolupráci s Policií ČR proběhly preventivní programy na témata: Policista je náš kamarád, 

Bezpečné chování na internetu a Trestná činnost mládeže. 

 

20. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Prezentace na webu školy 

I v tomto školním roce dobře fungoval web školy. K prezentaci akcí a činnosti škola využívá i 

svůj facebookový profil. S žáky jsme také začali vytvářet prezentační videa ze školních akcí.  

Prezentace v tisku 

Dění ve škole bylo pravidelně prezentováno ve Stříleckém zpravodaji a Týdeníku 

Kroměřížska. 

Den otevřených dveří 

V tomto školním roce jsme opět nabídli dva termíny, kdy se mohli do výuky přijít podívat 

nejen zákonní zástupci žáků, ale i občané Střílek. 

Veřejné akce 
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Škola pořádá mnoho mimoškolních akcí, na které zve i širokou veřejnost. Některé akce se 

konají na veřejném prostranství – lampionový průvod, některé v místním Kulturním domě – 

Světýlková párty, Mikulášská besídka, Školní ples, některé v budově školy např. Vánoční a 

Velikonoční dílny.  

MAS Hříběcí hory 

Škola byla i v tomto školním roce aktivním členem místní akční skupiny MAS Hříběcí hory, se 

kterou jsme realizovali projekt „Rozvoj infrastruktury v ZŠ Střílky“.  

Spolupráce s místními organizacemi: 

SDH Střílky 

Římskokatolická církev ve Střílkách 

Sdružení Jóga v denním životě Střílky 

Restaurace Tilak 

Kulturní dům ve Střílkách 

 

21. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola neorganizuje žádné vzdělávací programy či kurzy v rámci celoživotního učení. 

 

22. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Šablony MŠ a ZŠ Střílky II. 

Od listopadu 2018 se škola zapojila do projektu Šablony II v rámci výzvy č. 02_18_063 (výzva 

pro méně rozvinuté regiony) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné 

vzdělávání dětí a žáků a aktivity rozvíjející ICT. 

Podařilo se nám získat 1 011 945 korun na rozvoj předem specifikovaných oblastí. Tyto 

prostředky jsou rozděleny mezi mateřskou školu, základní školu a školní družinu. MŠ má po 

dobu 14 měsíců financovánu asistentku, dále jsme za 100 tisíc nakoupili pomůcky Montessori 

do nově opravené třídy. Základní škola pořídila 20 tabletů 2v1, školní družina  zřídila 

čtenářské kluby a kluby deskových her. Velká část prostředků byla použita i na vzdělávání. 

Naši pedagogové se vzdělávali v ICT, v metodě Začít spolu, v osobnostním rozvoji, ve 

čtenářské a matematické gramotnosti.  
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 Rozvoj infrastruktury v ZŠ Střílky 

 Projekt byl předložen v rámci výzvy MAS Hříběcí hory – IROP – Investice pro rozvoj školství I.   

Žádali jsme o celkovou částku 1 999 896 Kč s pěti procentní spoluúčastí. 

Předmětem žádosti byla modernizace učebny jazyků a počítačů a přírodovědné učebny ZŠ 

Střílky. Vybavení učeben výukovými pomůckami, audiovizuální technikou a nábytkem. 

Součástí žádosti projektu bylo také zajištění bezbariérového přístupu do budovy i učeben, 

rozvoj mimoškolních aktivit a zřízení venkovní zahrady. 

V únoru 2019 byl projekt schválen s tím, že realizace musí proběhnout do konce června 2019. 

Díky takto získaným finančním prostředkům se zmodernizovaly dvě třídy, které jsou nyní 

vybavené nejmodernějšími IT technologiemi, ergonomickými židlemi, posuvnými stoly. 

Zrekonstruovány byly také podlahové krytiny a osvětlení. Získali jsme 20 notebooků, měřící 

jednotku PASCO, mikroskopy a pojízdné paravány pro skupinovou práci. 

Plavání 2019 

Z MŠMT se podařilo získat 29 970 Kč na výuku plavání žáků 1. stupně prostřednictvím dotace, 

která byla určena na ostatní neinvestiční náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa 

poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Škola tak nemusela požadovat celou 

platbu od zákonných zástupců svých žáků. 

 

23. Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů 

PPP Zlín, pracoviště Kroměříž – specifické poruchy učení, prevence rizikového chování 

Úřad práce Kroměříž – volba povolání 

Muzeum Kroměřížska – interaktivní programy 

Hasiči Střílky – Den dětí 

Plavecká škola Kroměříž – plavecký výcvik žáků 

AŠSK – Sportuj ve škole 

Policie ČR – preventivní programy 

Spolek Prales dětem – environmentální výchova 
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24. Vybrané školní akce a projekty 

Jak jsme si připomněli 100-leté výročí republiky  

Významné dějinné události, které si letos připomínáme, jsme dlouhodobě zařazovali do 

výuky a probírali. Vyvrcholením této práce byl 25. říjen 2018. Během dopoledne se uskutečnil 

projektový den. Děti pracovaly v týmech, koordinátorem týmu byl vždy žák devátého 

ročníku.  

Každý tým se zaměřil na jedno téma spojené se vznikem Československa a jedno téma 

odkazující k „osudovým osmičkovým rokům“ v českých dějinách. Projekt žáky velmi zaujal, 

pracovali s nadšením a výsledky své práce na závěr představili svým spolužákům. 

Odpoledne jsme se spolu s obyvateli naší obce připojili k celonárodnímu projektu Stromy 

svobody 1918 – 2018 a vysadili jsme před budovou školy lípu srdčitou. K této celostátní akci 

jsme připojili svou vlastní aktivitu. Co bylo před sto lety víme, ale co budou naši potomci 

vědět o našem každodenním životě? Proto jsme se rozhodli zaznamenat krátké vzkazy a 

umístit je do časové schránky, kterou jsme pečlivě ukryli pod zemí tak, aby zůstala zachována 

našim potomkům i za sto let. 

Předvánoční setkání  

V tomto školním roce jsme upustili od vánoční besídky, kterou nahradíme školní akademií na 

konci školního roku. Abychom se vánočně naladili, uspořádali jsme tvořivé dílny s rodiči. 

Součástí dílen bylo divadelní představení nejmenších žáků, kteří nám zdramatizovali vánoční 

hru. Zakončení tohoto milého setkání proběhlo v kostele, místní historické památce, kde zní 

zpěvy adventní nejlépe.  

Záchrana pralesa  

V rámci předvánočního setkání s rodiči vystoupily naše žákyně šestého ročníku před všemi 

přítomnými a seznámily je s projektem zaměřeným na záchranu ohrožených druhů zvířat na 

Sumatře. Požádaly o finanční dar na zakoupení fotopasti. Podařilo se jim nadchnout spoustu 

dospělých a vybrat částku 2 200 Kč. Na cílovou částku však chyběla tisícikoruna. Tu věnoval 

škole místní podnikatel Ing. Vladimír Lusík jako sponzorský dar. Nyní má škola svou fotopast, 

která nám umožní pozorovat např. orangutany, slony, tygry a také pytláky, kteří i přes zákaz 

tato zvířata loví. Děkujeme všem. O dalším dění Vás budeme informovat.  
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Školní ples  

Již třetím rokem se konal v místním Kulturním domě školní ples. Tato jedinečná společenská 

událost žáků sedmého, osmého a devátého ročníku stála všechny zúčastněné velké úsilí. 

Několik měsíců týden co týden tanečníci poctivě trénovali nejen taneční kroky, ale i ladné 

držení těla, elegantní podávání ruky, úsměv za každé situace. S tanečními kreacemi pomáhal 

Ríša Brňák s partnerkou a paní učitelky Mgr. Irena Bušová, Mgr. Markéta Nováková a Mgr. 

Blanka Šušlíková. Vše zmíněné by nestačilo, pokud by chyběla dobrá propagace. Bylo nutné 

vyrobit plakáty, zajistit tombolu, vyzdobit sál, nahrát hudbu. Žákům i pedagogům se 

organizace celé akce podařila. Odměnou jim byl výtěžek z dobrovolného vstupného a 

tomboly ve výši 13 920 Kč. Žáci si na žákovském parlamentu rozhodli použití částky na výlet 

do Bratislavy. Děkujeme všem rodičům, sponzorům a přátelům školy, že nás podpořili.  

Pobytový lyžařský výcvik  

Velkým přáním našich žáků bylo vyjet na pobytový lyžařský výcvikový kurz a zažít tak něco 

jiného než lyžování na Stupavě. Vyšli jsme jim vstříc a zařídili lyžování v hotelu Galík ve 

Velkých Karlovicích. Všichni si přes den užili příjemné lyžování a večer se těšili na společnou 

zábavu, například karneval, bowling a spoustu dalšího.  

Naši pedagogové na návštěvě školy v Základní škole v Kunraticích  

Žáci školy měli 5. února ředitelské volno, ale to se netýkalo našich pedagogů. Ti se zúčastnili 

v rámci profesního rozvoje celodenního intenzivního vzdělávacího programu „Metody 

aktivního učení“. Pražská základní škola v Kunraticích je známá využíváním progresivních 

metod a individuálním přístupem k žákům. Měli jsme možnost nahlédnout do výuky s 

následným rozborem odučených hodin pedagogy. Setkali jsme se s ředitelem zdejší školy 

Mgr. Ing. Vítem Beranem, který nás seznámil s koncepcí školy a poskytl nám spoustu cenných 

rad. Celé školení pro nás bylo velkou inspirací.  

Zdravý životní styl = pohyb a výživa  

Zdravý životní styl je v dnešní době skloňován ve všech pádech. Ve školách na něj začíná být 

kladen velký důraz a je také předmětem kontroly České školní inspekce. Dnes je obecně 

známo, že zdraví příliš neprospívá celodenní sezení. Proto se ve škole snažíme nabízet 

rozmanité pohybové aktivity především o přestávkách – žáci mohou chodit ven, zahrát si 

fotbálek nebo stolní tenis. Snažíme se do výuky zařazovat rozmanité metody, aby žáci 

nemuseli celý den jen sedět. Příchodem pana učitele Bělovského se nám podařilo zapojit se 
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do programu AŠSK Hodina pohybu navíc, která formou kroužku na 1. stupni nabízí žákům 

všeobecnou pohybovou průpravu. Pan učitel vede také kroužek volejbalu pro 2. stupeň. 

Pokud se žáci zapojí do všech aktivit, mají tak až dvě hodiny pohybu týdně navíc.  

Edukativní skupiny 

Již tradičně probíhaly edukačně-stimulační skupiny. Jejich hlavním úkolem je přiblížit 

budoucím prvňáčkům prostředí školy, vzájemně se poznat s budoucími spolužáky a jejich 

rodiči. 

Májové setkání žáků s básníky ve střílecké škole  

Jak přivést děti k poezii? Touto otázkou se zabývají nejen učitelé nebo knihovníci, ale i rodiče. 

Možným řešením je přivézt básníky k dětem a společně s nimi číst, recitovat, povídat si a snít. 

A právě to se naší škole podařilo při inspirativním setkání současných básníků Ondřeje Hníka 

a Aloise Marhoula s našimi žáky. Autorské čtení bylo původně určeno pouze druhému 

stupni, ale naši nejmenší byli velmi zvědaví a chtěli se setkat se skutečnými básníky také, a 

proto jsme je na chvíli přizvali. Oběma básníkům byla položena spousta dotazů, na které 

celou dobu trpělivě odpovídali. 

Výstava Deflection - umění a kultura v Brně  

Dne 23. 4. 2019 se vypravili žáci 8. a 9. ročníku v rámci předmětu Umění a kultura do Brna, na 

výstavu Pavla Korbičky Deflection. Pavel Korbička se ve své práci zabývá úvahami o prostoru, 

kdy hlavním vyjadřovacím prostředkem je světlo. Po prohlídce si mohli žáci otestovat i vlastní 

kreativitu a nafotit či natočit na zapůjčené tablety svoji vlastní hru světel. 

Škola v přírodě – Beskydy  

Ve třech dnech jsme zvládli velmi bohatý program. Kromě výukových projektů jsme se 

věnovali i poznávacím výpravám do okolí. První stupeň vyrazil do Rožnova pod Radhoštěm, 

kde navštívil Valašské muzeum. Dětem se moc líbilo dřevěné městečko, a nakonec vystoupali 

i na dřevěnou rozhlednu. Šesťáci a sedmáci si dali vysokohorskou turistiku. Vyrazili k symbolu 

Beskyd – soše Radegasta na Radhošti. Došli až ke kapli svatého Cyrila a Metoděje a viděli i 

obnovované chaty na Pustevnách. Osmáci a deváťáci měli více poznávací program. Jejich 

cílem bylo Národopisné muzeum ve Frenštátu pod Radhoštěm. Kromě přírodovědné 

expozice nás velmi zaujala výstava o místních rodácích, kteří odcházeli do Ameriky. 

Samozřejmě zbyl čas i na sportovní aktivity a na večerní zábavné programy.  
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Školní akademie léto 2019  

Dne 20. 6. 2019 se uskutečnila Školní akademie, která proběhla netradičně v KD. Všichni žáci 

se na ni pilně připravovali několik týdnů dopředu. Akademie začala tancem a zpěvem 

folklórního kroužku a krásné vystoupení si nacvičila i mateřská školka. Valčík zatancovali žáci 

1. – 3. ročníku, udělali si tak vlastně malou průpravu na to, až je bude v 9. ročníku čekat 

polonéza J. Někteří naši mladší spolužáci si připravili taneční vystoupení, jiní zpěv a 8. třída 

scénku. Vystoupil školní pěvecký sbor a nesmíme zapomenout ani na sólisty: Denisa 

Šašinková a Michaela Tatarková zazpívaly, Veronika Prchlíková nám zahrála na klávesy, Ester 

Cveková na housle a Vojtěch Sobotka na trubku. Nakonec jsme se všichni společně rozloučili 

s devátou třídou, která si pro nás nachystala závěrečné video.  

 

25. Přehled všech akcí ve školním roce 2018-2019 

Základní škola I.stupeň 

Loučení s létem 

Drakiáda 

Hasík - hasiči Morkovice 

Lampionový průvod a oslava 100-letého výročí republiky 

100. výročí vzniku Československé republiky – projekt žáků I. stupně 

Škola v pohybu 

Planetárium v tělocvičně 

Bruslení 

Karnevalový týden 

Měříme, vážíme – projektová výuka na I.stupni 

Mikulášská párty 

Projektový den na I.stupni – Lidské tělo 

O zdraví a ovoci s projektem Ovoce do škol 

Buďme kamarádi - jak se žije s postižením – vzdělávací program 

Workshop s Hejného matematikou 

Plavecký kurz 
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Pobytový výlet v Horní Bečvě 

Základní škola II.stupeň 

Škola v pohybu 

Soutěž Bible a my (Pácl 3.místo v okresním kole) 

Florbalový turnaj v Morkovicích 

Mikulášská párty 

Dny otevřených dveří 

Projekt“osmičky“ 

Lampionový průvod, sázení lípy k výročí založení ČSR 

Návštěva OU, beseda se starostou (6.ročník) 

Dějepisná olympiáda – okresní kolo (S. Filipi, M.Pácl) 

Školní ples 

Přednášky zástupce organizace Prales dětem, sbírka na zakoupení fotopasti do rezervace 

Green Life na Sumatře 

Sbírka hliníku na podporu organizace Prales dětem 

Lyžařský výcvikový kurz 

Hasík – hasiči Morkovice 

Soutěže v dramatizaci textu 

Testování Kalibro 

Uklidíme svět, uklidíme Česko 

Čtenář školy 

Matematický klokan   

Anthropos Brno (6. + 7. ročník) 

Chemie v praxi – 8.ročník, exkurze do UH 

Policie ČR – preventivní program (Policista je náš kamarád, Bezpečné chování na internetu, 

Trestná činnost mládeže) 

Ovocňák, ovoce do škol, školní mléko 

Návštěvy UP v Kroměříži (8.roč., 9.roč.) 
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Atletické závody (Bělovský + vybraní žáci, květen) 

Dopravní soutěž – školní kolo 

Výstava Deflection – umění a kultura v Brně (8. a 9. ročník) 

Návštěva Muzea Kroměřížska (6. a 7. ročník) - výstava Čeští panovníci 

Šprťák – příprava na přijímací zkoušky 

Pobytový výlet na Horní Bečvě 

Autorské čtení – beseda s básníky 

Školní výlet do Bratislavy 

Naučná stezka – doplnění ukazatelů 

Školní družina 

Podzimní výzdoba družiny  

Prázdninové zážitky – vyprávíme, malujeme  

Rozloučení s létem – soutěže, diskotéka, malování na obličej  

Pohyb a pobyt venku – poučení o bezpečnosti  

Projekt "mandala z přírodních materiálů"  

Beseda o třídění odpadu  

Poznáváme plody podzimní přírody – malujeme je  

Vycházky do lesa – stavba přírodních domečků pro skřítky  

Hledání skřítků a pokladu  

Drakiáda – výroba draků, soutěže  

Cvičíme, tančíme, zpíváme  

Soutěž "Česko má talent"  

Dušičky, příběh o sv. Martinovi  

Lampionový průvod  

Pozorujeme proměny přírody  

Dopravní značení – jeho význam  

Zapomenutá řemesla – co dělali naši prarodiče  

Řemesla – pantomima  
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Příroda se připravuje na zimu – beseda  

Advent a Vánoce – tradice, význam, zvyky  

Četba knihy na pokračování "Kouzelný kalendář"  

Zdobení oken  

Výroba vánočních přání  

Výroba vánočních dárků  

Zpěv koled – příprava na vánoční besídku  

Zdobení vánočního stromečku pro ptáčky  

Stopy zvěře a ptáků ve sněhu  

Zimní sporty – vybavení  

Jak se žije v polárním páse – Grónská písnička, Eskymáci  

Jednoduché krmítko pro ptáčky – co do něj dáme?  

Soutěž ve zpěvu  

Turnaj ve vybíjené  

Masopustní karneval – tradice  

Sv. Valentýn – výroba drátovaného srdíčka  

Vizitka naší rodiny – povolání rodinných příslušníků  

Výroba hlavolamů  

Kouzla a čáry – jednoduché kouzlení a optické klamy  

Pexesiáda  

Výroba jednoduchých hudebních nástrojů  

Měsíc knihy – návštěva knihovny  

Moje nejoblíbenější kniha  

Jarní výzdoba družiny  

Básničky a písničky o jaru, jarní pranostika  

Probouzení přírody, hledání prvních jarních květin  

Malujeme, modelujeme, stříháme a lepíme – téma jaro  

Den ptactva – návrat ptáků ze zimních krajin  
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Velikonoce – lidové zvyky  

Zdobení velikonočních vajíček  

Soutěž ve skládání puzzlí  

Pozorujeme jarní práce na zahradě a poli  

Den země – povídáme si o ekologii, chráníme přírodu  

Vycházka po obci – chování na chodníku, přechodech  

Exkurze v zámecké zahradě – poznávání bylinek  

15.5. Mezinárodní den rodiny – tradice, zvyky, výročí, vztahy...  

Rozkvetlé stromy, rozkvetlá louka  

Malujeme – rozkvetlá inspirace  

Zvířátka na statku a zvířátka v ZOO  

Den dětí – soutěže, malování na obličej  

Glóbus, práce s atlasem – kam bychom chtěli na dovolenou  

Jak se žije na jednotlivých kontinentech  

Moje kolo – bezpečnost, vybavení...  

Sportovní hry a soutěže v přírodě  

Letní diskotéka 

AKCE MŠ 

Loučení s létem 

Projekt Ovoce 

Drakiáda 

Podzimní dílna s rodiči 

Pečení svatomartinských rohlíčků 

Svatomartinský průvod 

Vánoční tvoření 

Přišli k nám tři králové   

Masopustní týden ve školce  

Ptáci a zvířata v zimě  
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Nácvik první pomoci  

Pohádkový březen ve školce  

Besídka pro maminky v mateřské škole  

Celé Česko čte dětem  

Mateřská škola na výletě   

Místní hasiči na návštěvě v mateřské škole  

Mateřská škola - plavecký výcvik 

Velký den ve školce - pasování na prvňáky a noc ve školce 

Logopedické chvilky v mateřské škole 

Naše zahrádka v mateřské škole 

Hra na zobcovou flétnu 

Příprava na školní docházku v mateřské škole 

Hejného metoda – příprava na matematické myšlení v MŠ 

Mateřská škola – sportem ke zdraví v jarní přírodě 

Předškoláci v první třídě 

Canisterapie 

 

26. Údaje o poskytování informací, vyřizování žádostí a stížností  

Při poskytování informací veřejnosti škola postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím v platném znění podle Pokynu ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., 

v platném znění. Dále pak řeší různé typy žádostí dle školského zákona a správního řádu, 

v platném znění.  

Všechny žádosti byly vyřízeny kladně. Veškeré písemné dokumenty jsou následně uloženy 

ředitelně a v místnosti sloužící k uložení dokumentů školy. Informace o žácích byly 

poskytovány jejich zákonným zástupcům na třídních schůzkách, konzultacích, popř. 

domluvených osobních jednáních. 
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27. Závěr 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem za jejich odvedenou práci a partnerům 

a podporovatelům za spolupráci. 

 

Příloha – Výkaz školního metodika prevence 

 

Datum zpracování:      26. 8. - 29. 9. 2019 

Datum schválení Školskou radou:    11. 10. 2019 

Datum seznámení pedagogických pracovníků:  3. 10. 2019   

Mgr. Martina Raiserová 
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