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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. Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola Závišice je škola s uceleným prvním stupněm, která sdružuje
na 1. stupni ZŠ 5 ročníků ve třech třídách. Počet žáků základní školy byl 49.
Třída
I. 1.ročník
II. 2. ročník
II. 3.ročník
III. 4.ročník
III. 5.ročník

Počet žáků
10
8
10
10
11

Žáci mají k dispozici tělocvičnu se sociálním zázemím, jazykovou učebnu, počítačovou učebnu,
školní jídelnu a zahradu. Škola může využívat obecní hřiště a zastřešený prostor před obecním
úřadem.
Škola je zaměřena hlavně na kvalitu výuky a plynulý přechod žáků na úplnou základní školu.
Preferuje se zde hlavně výchova pro estetičnost, etická výchova, ekologická výchova a výuka
anglického jazyka.
Kapacita školní družiny je 25 žáků, navštěvovalo 21. V tomto školním roce byla upravena
provozní doba školní družiny. Ranní od 6,00 – 7,40, odpolední od 11,40 – 16,00 hodin.
MŠ je rozdělena na pracoviště mateřské školy v přízemí budovy Základní školy a Mateřské
školy Závišice 110 a odloučené pracoviště v budově Obecního úřadu – Závišice 115.
Kapacita mateřské školy se rozšířila na 42 dětí.
1. oddělení – Vrabečci 27 dětí
2. oddělení – Sovičky 15 dětí.
Ve školní jídelně se stravuje 99 strávníků.

III.

Přehled pracovníků školy

Kategorie zaměstnanců

Pracovní zařazení

Dosažené
vzdělání,
kvalifikace

Úvazek

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

vysokoškolské,
kvalifikovaná

100%

vysokoškolské,
kvalifikovaná
vysokoškolské,
kvalifikovaná
Vysokoškolské,
kvalifikovaná

100%
100%
100%
23,33%

učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ

středoškolské
nekvalifikovaná
vysokoškolské
kvalifikovaná
vysokoškolské
kvalifikovaná
vysokoškolské,
kvalifikovaná

66,5%

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

100%
100%
50%

100%
100%
100%

Nepedagogičtí pracovníci
školnice
školnice
vedoucí ŠJ
kuchařka
pomocný kuchař

IV.

100%
100%

Školská rada

Školská rada je šestičlenná, předsedkyní školské rady byla paní Ida Bartoňová.
Jejími členy: Mgr. Blanka Pišlová, Ladislav Lipový, Mgr. Aleš Jarolím, Milan Jurák a Petra
Procházková.
Školská rada se sešla dvakrát během školního roku. Na začátku školního roku projednávala a
schvalovala Výroční zprávu školy, školní řád a volila nové členy. Podruhé se sešla na základě
anonymních dopisů na ČŠI, k projednávání akcí během školního roku a vyúčtování žákovského fondu.

V. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy
Zápisu do 1. třídy základní školy se zúčastnilo celkem 19 dětí. Z toho dvě děti mají
odloženou školní docházku o jeden rok z důvodu, že nesplňovaly kritéria školní zralosti.
Ve školním roce 2014/2015 nastoupilo do 1. třídy celkem 10 žáků.

VI. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených ve školním
vzdělávacím programu
Základní škola pracuje podle ŠVP – ZŠ Závišice. Dodatek k ŠVP č.1/2014 doplňuje výuku
žáků 1. a 2. ročníku o 1 hodinu týdně anglického jazyka, místo 1 hodiny českého jazyka.
V těchto ročnících je výuka zaměřena na seznámení s cizím jazykem zábavnou formou.
Učitelé jednotlivých předmětů mají na základě ŠVP zpracovány plány učiva a v souladu se
ŠVP plní klíčové kompetence žáků.

Klasifikace – průměrný prospěch za třídu ve školním roce 2014/2015
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

Průměr
1,00
1,08
1,14
1,29
1,16

Průměr
1,00
1,08
1,11
1,33
1,12

Mateřská škola pracuje podle ŠVP „Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám…“.
Hlavní cíle ŠVP
Každodenní činnosti jsou realizovány se zřetelem na požadavky formulované ve třech hlavních
cílech s ohledem na to, že každé dítě se vyvíjí jinak, má jiné schopnosti a předpoklady. Proto
každé z nich opustí mateřskou školu s jiným rozsahem dovedností, schopností a vědomostí.

VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Plán DVPP je zpracován na 2 roky 2014 – 2016. Akce DVPP se účastní jeden zaměstnanec a
předá nové poznatky svým kolegům.
Všichni zaměstnanci absolvují pravidelná školení BOZP, PO.
DVPP:
 nejčastěji využíváme vzdělávací instituci KVIC s odloučenými pracovišti v Novém Jičíně,
Opavě, Ostravě a Frýdku-Místku. Vyhledáváme si však také individuálně vhodné školící
zařízení (např. NIDV, vzdělávání z projektů EU, kurzy ČŠI…)
 upřednostňovány budou vzdělávací kurzy bez účastnického poplatku (např. Projekt
Elementarium, Progress), jsme zapojeni do projektu Spirála
 studium odborné literatury a časopisů,

Zaměření jednotlivých vzdělávacích kurzů:
Školní vzdělávací program pro ZŠ


realizace švp do praxe a jeho postupná realizace - všichni PP

Tělesná výchova




relaxace dětí
výchova pohybem
dětský tanec a aerobik

Kurz anglického jazyka - vyučující anglického jazyka





gramatika a výslovnost
hry a písničky pro děti na 1.stupni ZŠ
metodika pro předškoláky a děti 1.stupně

Školní družina


motivační hry do šd

Školení zaměřená na žáky nadané


práce s nadanými žáky

Školení zaměřená na žáky integrované s VPU







autismus
metody práce s dětmi s VPU - čtení a psaní
dysortografie, dyskalkulie, dysfázie
grafomotorika
logopedie

vzdělávání nadaných dětí, dětí se SVP.

Výchovné poradenství


dny výchovného poradenství

Aktivní učení v jednotlivých předmětech



jazyk český - čtení + nácvik psaní / aktivní učení /
matematika - slovní úlohy, logické úlohy / aktivní učení /

Vzdělávání vedoucích pracovníků




novely školských zákonů
datové schránky a vedení elektronické pošty
funkční studium pro vedoucí pracovníky

Absolvované kurzy:
Metoda dobrého startu – KVIC Ostrava
Motivační hry pro podporu a rozvoj čtenářství KVIC Ostrava
Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV – KVIC Frýdek – Místek
Okno do světa dětí I. – KVIC Nový Jičín
Zápis do 1. ročníku – KVIC Ostrava
Rozvoj tanečních a pohybových aktivit u dětí předškolního věku – NIVD Ostrava
Velikonoce KVIC Frýdek – Místek
Komunikace pro vedoucí pracovníky – NIVD Ostrava
Předčtenářská gramotnost v MŠ – NIVD Ostrava

Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI KVIC Nový Jičín
Neboj se, zvládneš to – KVIC Nový Jičín
Spisová služba ve školství – KVIC Nový Jičín
Integrace dětí se speciálními potřebami KVIC Nový Jičín
Přijímací řízení do MŠ a ZŠ 2015 – AVDO Olomouc
Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví – KHS Nový Jičín
Předcházíme poruchám učení - PSV Ostrava
Vedení rozhovoru s rodičem – PSV Ostrava
Environmentální činnosti v MŠ
Základní počítačové dovednosti – KVIC Nový Jičín
Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci a důsledky těchto chyb – NIVD Ostrava
Jak lépe učit – KVIC Opava
Metoda nácviku čtení – KVIC Opava

VIII. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti
1) Aktivity zaměřené na prevenci negativních jevů
Cílem prevence kriminality na škole je ve spolupráci s rodiči a odborníky formovat osobnost žáka, která
bude – s ohledem na svůj věk - schopná orientovat se v dané problematice, která si bude vážit svého
zdraví, bude umět správně využívat svůj volný čas a zvládat základní sociální dovednosti. Ve školním
roce 2014 / 2015 jsme neřešili žádné přestupky žáků v rámci prevence kriminality.
Podrobný školní preventivní program na tento školní rok je umístěn v ředitelně školy.

Organizace a odborníci, kteří se podíleli na prevenci ve škole:











Pracovníci PPP Nový Jičín
Policie ČR
Městská policie Kopřivnice
HZS Nový Jičín
SDH Závišice
DDM Kopřivnice
Myslivecké sdružení Závišice
Klub důchodců
RENARKON
ZaPS Zábavné a Preventivní Soutěže

Schránka důvěry – školní – byla ve školním roce 2014/2015 použita k oznámení drobných přestupků
proti školnímu řádu a při řešení nekamarádského chování.

Ve školním roce 2014/2015 byla primární prevence zaměřena především na tyto faktory:
-Výchova ke zdravému životnímu stylu, podněcování žáků k uvědomění si zodpovědnosti za
své zdraví a za životní prostředí

-Smysluplné trávení volného času
-Rizikové chování v dopravě
Akce v rámci prevence
- Výstup na Mount Everest
- Jablíčkový den
- Dopravní výchova – výuka na dopravním hřišti v Kopřivnici
- Plavecký výcvik
- ukázková hodina – miniházená
- Motýlek Kopřivnice – vystoupení handicapovaných dětí
- zdobení vánočního stromku v KDK Kopřivnice – výroba ozdob
- posezení u vánočního stromu
- besedy RENARKON – kamarádství, partnerství, láska
- klima třídy
- bruslení na ZS Kopřivnice
- beseda v knihovně
- Lašské muzeum – Zdeněk Burian – výukový program
- nocování ve škole
- Hasík
- třídenní školní výlet na koupališti v Příboře
- ukázka techniky a činnosti SDH Závišice
- Tarzánie Trojanovice
2) Environmentální výchova
Environmentální výchova byla zastřešena celoškolským projektem Je nám dobře na světě,
který byl zaměřen na tyto oblasti:
ČLOVĚK A PŘÍRODA
MÁME RÁDI MÍSTO, KDE ŽIJEME
 POZNÁVÁME SVOJI OBEC A REGION – PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ ZAJÍMAVOSTI
PŘÍRODA JE MOUDRÁ A VŠECHNO V NÍ MÁ SVÉ MÍSTO
 UČÍME SE POROZUMĚT VZÁJEMNÝM SOUVISLOSTEM A VZTAHŮM V PŘÍRODĚ
PŘÍRODU MÁME PŮJČENOU OD SVÝCH DĚTÍ, KTERÉ JI BUDOU CHTÍT VRÁTIT KRÁSNOU A NEPORUŠENOU
 PŘÍRODA – ZDROJ MATERIÁLNÍCH HODNOT, KRÁSY, ZDRAVÍ A ODPOČINKU

PŘÍRODNÍ ZDROJE A ZNEČIŠTĚNÍ
VŠE, CO MÁME, POCHÁZÍ Z PŘÍRODY, ALE PŘÍRODA NENÍ NEVYČERPATELNÁ
 ŠETŘÍME SUROVINAMI A ENERGIÍ, VYUŽÍVÁME OBNOVITELNÉ ZDROJE, VÁŽÍME SI KULTURNÍCH A
MATERIÁLNÍCH HODNOT
VŠE, CO SI Z PŘÍRODY BEREME, DO NÍ ZPĚT POUŽITÉ VRACÍME
 MALÉ SMETÍ POSTUPNĚ ZNEČISTÍ PŮDU I OCEÁN, STROM PO STROMU LZE VYKÁCET
I SVĚTOVÉ LESY

ZNEČIŠTĚNÉ OVZDUŠÍ, VODA A PŮDA OHROŽUJÍ ZDRAVÍ KAŽDÉHO Z NÁS
 KAŽDÝ Z NÁS JE ODPOVĚDNÝ ZA SVOU ULICI, MĚSTO I ZA CELOU ZEMI

NOVÝ SYSTÉM HODNOT
LEPŠÍ JE BÝT, NEŽLI MÍT
 POZNÁVÁM SÁM SEBE, ŽIVOTNÍ HODNOTY A UČÍM SE SOUNÁLEŽITOSTI S JINÝMI LIDMI
ŽIVOT JE KRÁSNÝ TÍM, CO VÍME, UMÍME, PROŽÍVÁME A DĚLÁME PRO SEBE I DRUHÉ LIDI
 LEPŠÍ JE ŽIVOT S HUDBOU, SPORTEM A KNIHOU, NEŽ S ALKOHOLEM, CIGARETOU ČI DROGOU
SVOBODA JEDINCE KONČÍ TAM, KDE PORUŠUJE SVOBODU DRUHÉHO NEBO NIČÍ PŘÍRODU
 JAK SE SAMI CHOVÁME, TAK SE OSTATNÍ BUDOU CHOVAT K NÁM

Akce v rámci environmentální výchovy
- cvičení v přírodě
- vystoupení Cirkus s opičkou
- projektové dopoledne – práce s keramickou hlínou
- projektový den – výroba vánočních ozdob z různých materiálů
- pozorování stop – dopoledne s myslivci
- Tonda Obal na cestách – výukový program
- Třídíme se zvířátky v ZOO Ostrava
- úklid v okolí školy, projektový den Den Země
- opékání s myslivci
- sběr žaludů a kaštanů
- sběr papíru
Kulturní akce, exkurze, vzdělávací akce
- Dny NATO
- Mobilní planetárium
- Dolní Vítkovice – výukový program
- Muzeum Frenštát p.R. – Jak krtek ke kalhotkám přišel
- Ej, nakresli mi zbojníka
- kino KDK – Tři bratři
- Malý svět techniky U6
- kino Kocour v botách
- školní výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí
- zdravověda, 1.pomoc – praktický nácvik
- Branný den
Akce školy pro veřejnost
- Den otevřených dveří, náhledové hodiny ve výuce
- Vánoční vystoupení pro seniory u Kremlů
- Mikuláš
- Vánoční dílny pro maminky – výroba vánočních věnců

- Vánoční besídka, vánoční jarmark
- Instalace a vystoupení na vernisáži výstavy „Kapličky a kostely“
- Počítačový kurz pro občany Závišic – Využití internetu
- Maškarní ples
- Besídka ke Dni matek – vystoupení žáků
- Svátek Slabikáře, rozloučení s žáky 5. ročníku a předškoláky, zábavné odpoledne

Úspěchy našich žáků a účast v soutěžích
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Školní recitační soutěž „Malý básník“
Recitační soutěž „Malý básník“ v DDM Kopřivnice
Žákovská soutěž „Závišický talent“
Výtvarná soutěž „Moje oblíbená kniha“ – knihovna Závišice
Výtvarná soutěž ZŠ Rybí
Pěvecká soutěž Lubinský zpěváček
Požární ochrana očima dětí – výtvarná soutěž
Florbal ZŠ Alšova Kopřivnice – výběr z žáků 4.-5. ročníku
Miniházená Nový Jičín – 1. místo v základní skupině
Vybíjená v ZŠ Lubina – 2. místo – výběr z žáků 3.- 5. ročníku

Prezentace mateřské školy






výzdoba oken
práce dětí MŠ
zapojení do výtvarných soutěží
besídky pro rodiče
společné akce s rodiči

se změnou ročního období
průběžně (nástěnky, třídy, vývěska,…)
dle nabídky a možností

Spolupráce MŠ s jinými organizacemi
Spolupráce v rámci zařízení – se ZŠ





předávání informací o budoucích prvňáčcích,
návštěva budoucích prvňáčků v 1. ročníku,
beseda učitelky ZŠ s rodiči budoucích prvňáčků,
další společné akce – divadla, kina, jiné kulturní akce, apod.

Spolupráce s PPP



poradenská činnost dle potřeby – posouzení školní zralosti,
dle možností beseda spec. pedagoga s rodiči budoucích prvňáčků.

První soukromá základní umělecká škola MIS music, o.p.s.
 výuka hry na flétnu
Vodní sporty RELAX, s.r.o. – plavecká škola

 předplavecký výcvik
Sobotka HDTM, s.r.o.
 zumba pro děti
Obecní úřad Závišice

IX. Údaje o výsledcích ČŠI
Školu navštívila ČŠI na základě anonymního dopisu. Výsledek šetření je u ředitelky školy a
na webových stránkách školy.
Ke druhému anonymnímu dopisu zaslanému ČŠI se ředitelka pouze písemně vyjádřila.

X.

Projekty

V tomto školním roce jsme podali celkem 4 žádosti o dotaci:
1. Projekt na podporu logopedické péče na školách – MŠMT – Kamaráde, pojď si hrát a povídat.
2. Projekt na zabezpečovací zařízení ve škole – KÚ Ostrava – Očko.
3. Projekt na ekologickou pozorovatelnu, úpravu zahrady – KÚ Ostrava – Ekologická pozorovatelna
4. Projekt čtenářské dílny a jazykový kurz ve Velké Británii – MŠMT – Bylo – nebylo?
Dotaci jsme dostali pouze na projekt čtenářských dílen a jazykový kurz ve výši cca 400 000,-Kč

XI.

Materiální podmínky školy

Během školního roku bylo vybudováno zázemí pro učitele ZŠ, které bylo velice potřebné. Ze
skladu učebnic a pomůcek vznikla sborovna, vybavená novým nábytkem a výpočetní
technikou.
Do ŠD byl pro děti pořízen relaxační polštář, sušáky na výkresy do výtvarné výchovy.
Uzavřeli jsme smlouvu s firmou CERTERO, která nám zajišťuje správu počítačové sítě, hlídá
bezpečnost internetu a vytvořila nové webové stránky školy. Dokoupili jsme antivirové
programy a upgradovali některé programy. Koupili jsme nové výukové programy na
interaktivní tabule. Školní matriku vedeme na webové aplikaci Škola OnLine, což je moderní
školní informační systém.
Dokoupily se didaktické pomůcky a hračky do ZŠ a MŠ, chybějící školní nábytek, vybavení
ředitelny a sportovní pomůcky (medicimbaly, softbalová sada)
Do školní kuchyně byla pořízená vodní lázeň pro ohřev jídla a chybějící nádobí.

Během hlavních prázdnin vybudovala obec Závišice novou multifunkční učebnu ve 2. patře
školní budovy a vybavila novým nábytkem a technikou. Učebna bude sloužit pro výuku
dělených skupin. V ranních a odpoledních hodinách zde bude školní družina.
Pro zajištění školy proti krádeži a vniknutí cizí osoby byl nainstalován zabezpečovací systém
vchodových dveří tak, aby v době provozu školní družiny byly dveře dálkově odemykatelné.

XII.

Zhodnocení a závěr

Školní rok 2014/2015 hodnotím jako úspěšný.
Podařilo se zvelebit školu po stránce prostorové, materiální a výukové. Nedostatky pociťuji
v personální oblasti, kdy nebylo možné prodloužit smlouvy dvěma zaměstnankyním
základní školy – třídní učitelce a vychovatelce školní družiny.
Z mého pohledu je vztah školy k rodičům vstřícný, rodiče spolupracovali se školou velice
dobře a se zájmem sledují dění ve škole, řešily se pouze občasné výukové problémy.
Spolupráce se zřizovatelem je také velice dobrá, je zřejmý velký zájem ze strany obce o to,
aby škola dobře fungovala. Budova školy, která je v majetku obce, je velice dobře
udržována a modernizována.

V Závišicích dne 21. 9. 2015
Zpracovala: Mgr., Bc. Šárka Chalupová, ředitelka

