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I.

Základní údaje o škole

Název školy a právní
forma
Sídlo

Základní škola a Mateřská škola Závišice, příspěvková organizace

Závišice 110, 742 21 Kopřivnice
detašované pracoviště MŠ: Závišice 115
IČO
709 94 781
Zřizovatel školy
Obec Závišice
Součásti školy
základní škola,
obor vzdělávání 102 23 258,
kapacita 70 žáků
mateřská škola,
obor vzdělávání 107 625 121,
kapacita 42 dětí
školní družina,
obor vzdělávání 119 800 811,
kapacita 25 žáků
školní jídelna,
obor 103 092 285,
kapacita 99 strávníků
Statutární zástupce
Mgr.Bc. Šárka Chalupová, ředitelka
IZO ředitelství
600 138 020
Kontakt
tel.: 591 141 127;
e-mail: zs.zavisice@seznam.cz www.zs.zavisice.cz
datová schránka: xccmuhr
Zařazení do sítě škol 21. 3. 1996
Přehled
hlavní Hlavní činnost školy je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o
činnosti školy (podle předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
zřizovací listiny)
vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění. Předmětem hlavní
činnosti organizace je:
1.
2.
3.
4.

Školní
program

poskytování základního vzdělání
(§ 44),
poskytování předškolního vzdělávání (§ 33
poskytování zájmového vzdělávání (§ 111),
výchovně vzdělávací, sportovní a zájmová činnost v době
mimo vyučování (§ 17, odst. 1, písm. a)
5. činnost zařízení školního stravování (§ 119)
vzdělávací ŠVP pro ZV - ZŠ Závišice,
kód oboru 79-01-C/01.

II.

Přehled pracovníků školy

Kategorie zaměstnanců

Pracovní zařazení

Dosažené
vzdělání,
kvalifikace

Úvazek

Pedagogičtí pracovníci
ředitelka,
třídní učitelka
1. ročníku ZŠ
třídní učitel
2. a 3. ročníku ZŠ
třídní učitelka
4. a 5. ročníku
vychovatelka,
učitelka ZŠ,
vedoucí učitelka
MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ

vysokoškolské,
kvalifikovaná

100%

vysokoškolské,
kvalifikovaná
vysokoškolské,
kvalifikovaná
Vysokoškolské,
kvalifikovaná
vysokoškolské
kvalifikovaná
vysokoškolské
kvalifikovaná
vysokoškolské
kvalifikovaná
vysokoškolské,
kvalifikovaná

100%
100%
59,57%
59,09%
100%
15,9%
100%
100%

Nepedagogičtí pracovníci
školnice
školnice
vedoucí ŠJ
kuchařka
pomocný kuchař

III.

střední odborné
střední odborné
střední odborné
s maturitou
střední odborné
střední odborné

100%
100%
50%
100%
100%

Školská rada

Školská rada je šestičlenná, předsedkyní školské rady byla paní Petra Procházková.
Jejími členy: Ida Bartoňová, Mgr. Gabriela Burgertová, Ladislav Lipový, Mgr. Dana Hyvnarová a
Aleš Jarolím.

IV.

Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy

Základní škola a Mateřská škola Závišice je neúplná škola, která ve školním roce
2013/2014 fungovala se třemi třídami a pěti postupnými ročníky základní školy. Počet žáků
základní školy byl 48 žáků. MŠ je rozdělena na pracoviště mateřské školy v prostorách
budovy Obecního úřadu – Závišice 115. Kapacita mateřské školy se rozšířila na 42 dětí,
kapacita školní jídelny vzrostla na 99 strávníků.
Zápisu do 1. třídy základní školy se zúčastnilo celkem třináct dětí. Z toho třem dětem
byla odložena školní docházka o jeden rok z důvodu, že nesplňovaly kritéria školní zralosti.
Ve školním roce 2013/2014 nastoupilo do 1. třídy celkem osm žáků. Ve druhé třídě byly
spojeny 2. a 3. ročník, celkem 20 žáků. Ve třetí třídě byl 4. a 5. ročník, celkem 21 žáků. Školní
družinu navštěvovalo 25 žáků, v mateřské škole bylo umístěno 42 dětí ve dvou odděleních.

V. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených ve školním
vzdělávacím programu
Z důvodu nedostatku informací o výsledcích vzdělávání nemohu podat zprávu.

VI.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Přednostně byly využívány vzdělávací kurzy nabízené bez účastnického poplatku.
Z důvodu nedostatku informací nemohu podat zprávu.

VII.

Aktivity školy a prezentace na veřejnosti

Aktivity zaměřené na environmentální výchovu
Environmentální výchova byla zastřešena celoškolským projektem Je nám dobře na
světě, který byl zaměřen na tyto oblasti:


Poznávání biosférických systémů, vzájemných vazeb a souvislostí v nich. Za tímto
účelem žáci byly pro žáky realizovány tyto programy:
o Exkurze do Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích
o Terénní exkurze Poodří s výkladem pracovníka CHKO Poodří
o Vzdělávací interaktivní program EVVO – Ptáci

o
o
o
o
o

Přírodní zdroje aneb Co mohu sám udělat pro zdravé přírodní prostředí
Tvoření z keramické hlíny
Pedagogický projekt Strom života aneb Co přeji přírodě, aby byla krásná a zdravá
Den Země – úklid prostranství kolem školy, OÚ a obchodu
Terénní exkurze s opékáním špekáčků na myslivecké chatě
Sběr kaštanů a žaludů pro zvěř

o Sběr plastových lahví organizovaný společností Slumeko Kopřivnice
o Sběr plastových uzávěrů lahví
o Sběr starého papíru - z 229 zúčastněných škol z Moravskoslezského kraje jsme se
v soutěži s panem Popelou organizované společností ASA umístili na 11. místě


Generace – změny životního prostředí vlivem působení lidské činnosti, zvyky a
tradice
o Projekt Vánoční zvyky a tradice
o Interaktivní pořad v příborském muzeu „Využívání přírodních surovin v lidové kultuře
Beskyd“
o Interaktivní pořad „Velikonoce na zámku“ v Novém Jičíně
 Poznávání přírody prostřednictvím kulturních pořadů:
o Divadelní představení „Jak se vaří pohádka – O draku Všežraváku“
Kulturní akce
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sokolníci
Mobilní planetárium
Jak se vaří pohádka
Hodina zpěvu v KDK
Show se zvířátky
Jarní koncert pěveckých sborů a kapel kopřivnických základních škol v KDK
Taneční koncert v KDK
Divadelní představení „Hurvínek oslem“
Filmové představení „Univerzita pro příšerky“

Akce školy pro veřejnost
o
o
o
o
o
o
o
o

Den otevřených dveří
Podzimní vystoupení pěveckého sboru na setkání seniorů
Vánoční dílny
Muzikál O dvanácti měsíčkách, vánoční jarmark
Oslava Dne matek – vystoupení žáků
Jarní vystoupení pěveckého sboru na setkání seniorů
Výstava žákovských výtvarných prací na hudebním festivalu Kremlfest
Svátek Slabikáře, rozloučení s žáky 5. ročníku a předškoláky

Malotřídní škola je přirozeným komunitním centrem obce. Usilujeme o to, aby byla
institucí, kterou žáci navštěvují rádi, k níž mají rodiče důvěru a která úzce spolupracuje se
zřizovatelem a organizacemi v obci i dalšími sociálními a odbornými partnery.
Stěžejními akcemi školy pro veřejnost byl vánoční muzikál O dvanácti měsíčkách. Škola se
prezentovala i svými výtvarnými pracemi, a to na hudebním festivalu Kremlfest a výrobky
především z keramické hlíny na vánočním jarmarku.
Veřejnosti slouží v odpoledních hodinách obě školní tělocvičny i školní hřiště. Ostatní
prostory školy jsou využívány pro odpolední kroužky žáků, pro výuku hry na flétnu a hudební
nauku. Škola poskytuje své prostory pro soustředění judistů nebo v případě významných

obecních akcí jako např. regionální soutěž Železný hasič, setkání holubářů nebo obecní
dožínky.
Exkurze, workshopy, netradiční způsoby výuky
o
o
o
o
o
o
o

Exkurze na Dny NATO na letišti v Mošnově
Výuka na dopravním hřišti v Kopřivnici
Tvoření svícnů z keramické hlíny v DDM Fokus Nový Jičín
Plavecký výcvik na krytém bazéně v Kopřivnici
Beseda s příslušníky Policie ČR
Hasičské dopoledne
Třídenní adaptační pobyt na TZ Pstruží

Účast v soutěžích
o
o
o
o
o
o

Recitační soutěž – Alice Najzarová postoupila z okrskového do okresního kola
Pěvecká soutěž Lubinský zpěváček – Kateřina Matulová 1. místo, Výtvarná soutěž
Požární ochrana očima dětí
Fotbal
Miniházená
E.ON City Cup

VIII. Prevence sociálně patologických jevů
V průběhu školního roku 2013/2014 nedošlo ve škole k žádnému výskytu výraznějších
kázeňských problémů ani sociálně patologických jevů. Prevence sociálně patologických jevů
se nenásilně prolíná veškerými aktivitami školy, ve třídách je pěstováno pozitivní klima,
panuje ovzduší vzájemné úcty, důvěry a spolupráce. Řada školních aktivit vede žáky
nenásilným způsobem ke smysluplnému trávení volného času.
Přesto byl zpracován plán prevence a realizovány aktivity, které se prevencí sociálně
nežádoucích jevů zabývaly.
Na oblast osobnostní výchovy, základy zdravého životního stylu, chování
v mimořádných situacích a na prevenci sociálně patologických jevů byl zaměřen celoroční
projekt pro 1. a 2. ročník Filipova dobrodružství. Náplní tohoto projektu bylo chování
k vrstevníkům, dospělým i vůči neznámým lidem, otázka svědomí, chování vůči zvířatům,
řešení krizových situací, bezpečnost v dopravě, při koupání a pobytu venku, zdravá výživa a
nebezpečí návykových látek, nebezpečí zranění injekční stříkačkou, neznámými látkami,
sklem, výbušninami.
Pro všechny žáky školy byl realizován interaktivní program Nadačního fondu Albert o
zdravém životním stylu a zdravé výživě Zdravá pětka.
Série tří preventivních programů agentury Renarkon se orientovala na problematiku
sebepoznání a sebepřijetí, rozvoj přátelských vztahů a toleranci vůči druhým, posilování
motivace ke smysluplnému využívání volného času, základní otázky zdravého životního stylu,
řešení krizových situací, nezbytnost dodržování pravidel v rámci školní třídy i v jiných

oblastech lidského života, podporu soudržnosti a spolupráce ve skupině a schopnost řešit
konfliktní situace v kolektivu.
Třídenní školní adaptační pobyt na TZ Pstruží byl realizován ve spolupráci s Domem
dětí a mládeže v Kopřivnici. Bohatý program pro žáky byl zaměřen nejen na posilování
fyzické zdatnosti a obratnosti, na rozvoj myšlení, pozornosti a paměti, ale především na
rozvoj komunikace a kooperace žáků ve skupinách a na rozvoj zodpovědnosti za společnou
činnost a její výsledek.

IX.

Materiální podmínky školy

Během školního roku proběhly malířské práce a oprava schodů v budově školy. Koupila se
lednice, telefonní přístroje a školní multilicence výukových programů a antivirové programy.
Do odloučeného pracoviště MŠ se nakoupil nábytek a didaktické pomůcky do herny dětí, do
ZŠ ještě výukové filmy a pomůcky do tělesné výchovy.
Pro zajištění školy proti krádeži je nezbytné instalovat zabezpečovací zařízení
vchodových dveří tak, aby v době provozu školní družiny byly dveře dálkově
odemykatelné.

X.

Zhodnocení a závěr

Školní rok 2013/2014 hodnotím z mého pohledu jako méně úspěšný. Došlo k časté a
dlouhodobé absenci pedagogických pracovníků, k obměně pedagogických pracovníků,
časté řešení problémů mezi školou, rodiči a zřizovatele nepřispělo k hladkému průběhu
školního roku. Došlo k odvolání ředitelky školy Mgr. Dany Hýlové a vyhlášení konkurzu.
Novou ředitelkou školy od 1.8.2014 se stala Mgr.,Bc. Šárka Chalupová. V srpnu po
nástupu do funkce, předala účetní p. Streitová ředitelce Chalupové novou pracovní
smlouvu p. Hýlové na učitelku 1.stupně ZŠ se 100% úvazkem. Díky tomu se jeden
pracovník stal nadbytečný. Paní Hýlová žádala výpověď s odstupným (od 1.8.2014 už byla
ve funkci ředitelky MŠ Bordovice), nebylo vyhověno, na nátlak p. Trykara – právníka KÚ
Moravskoslezského kraje – nakonec podala výpověď dohodou. Během srpna se
postupně obměnil kolektiv jak na ZŠ, tak v MŠ.
Velké nedostatky byly zjištěny ve veškeré dokumentaci z tohoto roku. Po kontrole
p.Malůškovou bylo zjištěno, že veškerá i dokumentace BOZP a Požární ochrany
z loňského roku byla vytažena a není ve složkách, vše musela znovu vypracovat.

V lednu 2014 navštívila naši základní školu Česká školní inspekce. Kladně hodnotila
práci školy v oblasti vzdělávání podle RVP. Problematice v personální a sociální oblasti
školy měla určité výhrady.(viz. inspekční zpráva z 28.31.1.2014)
V Závišicích dne 21. 9. 2014
Zpracovala: Mgr., Bc. Šárka Chalupová, ředitelka

