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I.

Základní údaje o škole

Název školy a
právní forma

Základní škola a Mateřská škola Závišice, příspěvková organizace

Sídlo

Závišice 110, 742 21 Kopřivnice
detašované pracoviště MŠ: Závišice 115
709 94 781
Obec Závišice
základní škola,

IČO
Zřizovatel školy
Součásti školy

obor vzdělávání 102 23 258,
kapacita 70 žáků
mateřská škola,
obor vzdělávání 107 625 121,
kapacita 39 dětí
školní družina,
obor vzdělávání 119 800 811,
kapacita 45 žáků
školní jídelna,
obor 103 092 285,
kapacita 99 strávníků
Statutární zástupce
IZO ředitelství

Mgr.Bc. Šárka Chalupová, ředitelka
600 138 020

tel.: 591 141 127;
e-mail: zs.zavisice@seznam.cz
datová schránka: xccmuhr
Zařazení do sítě škol 21. 3. 1996
Kontakt

www.zs.zavisice.cz

Přehled
hlavní Hlavní činnost školy je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o
činnosti školy (podle předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění. Předmětem hlavní
zřizovací listiny)
činnosti organizace je:
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)
kód oboru 79-01Školní
vzdělávací ŠVP pro ZV - ZŠ Závišice,
C/01.
program
1.
2.
3.
4.

ŠVP PV – „Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám…“
č. j. ŠVP/2015
Schváleno školskou 29.8.2017
radou

č .j. VZ/4/2017

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 57.
Třída
I. 1.ročník
II. 2. ročník
II. 3.ročník
III. 4.ročník
III. 5.ročník

Počet žáků
12
16
11
8
10

Základní škola a Mateřská škola má jednu samostatnou budovu a detašované pracoviště MŠ
v budově Obecního úřadu Závišice.
V budově ZŠ jsou tři kmenové třídy, jazyková učebna, multifunkční učebna, která slouží pro
výuku čtenářských dílen, je zde umístěna žákovská knihovna a v ranních a odpoledních
hodinách slouží školní družině. Žáci mají k dispozici tělocvičnu se sociálním zázemím,
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.
Preferujeme hlavně výchovu pro estetičnost, etická výchova, ekologická výchova a výuka
anglického jazyka. Během školního roku jsme se zaměřili také na zlepšování čtenářských
dovedností, matematické a finanční gramotnosti a zvládání základních operací na počítači.
Rodiče mohou využívat školní družinu, která začíná ráno od 6,00 – 7,40 hodin a v odpoledních
hodinách od 11,40 – 16,00 hodin. V loňském školním roce byla dvě oddělení školní družiny.
V odpoledních časech ji využívaly i děti z vyšších ročníků, kteří měli v odpoledních hodinách
zájmové kroužky. ŠD má zpracovaný ŠVP pro ŠD, podle kterého žáci pracují.
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.
Počty dětí v jednotlivých odděleních MŠ jsou:
1. oddělení – Vrabečci 24 dětí
2. oddělení – Sovičky 15 dětí.
Ve školní jídelně se stravuje v MŠ 38 dětí, pro které se připravují i svačiny a v ZŠ se stravovalo
53 dětí. Celkem bylo 99 strávníků.

III.

Přehled pracovníků školy

Kategorie zaměstnanců

Pracovní zařazení

Dosažené
vzdělání,
kvalifikace

Úvazek

Pedagogičtí pracovníci
ředitelka

vysokoškolské,
kvalifikovaná
vysokoškolské,
kvalifikovaná

100%

vysokoškolské,
kvalifikovaná

100%

vysokoškolské
kvalifikovaná

100%

středoškolské,
kvalifikovaná

100%
100%

učitelka MŠ
asistent pedagoga

vysokoškolské,
kvalifikovaná
středoškolské
nekvalifikovaná
středoškolské
kvalifikovaná
středoškolské
kvalifikovaná

49,88%
75%

školnice

střední odborné

100%

školnice

střední odborné

100%

školnice

střední odborné

100%

vedoucí ŠJ

střední odborné
s maturitou

75%

třídní učitel
1 . ročníku ZŠ
vychovatel ŠD
třídní učitelka
2.-4. ročníku
výchovný poradce
třídní učitelka
3.- 5.ročník
anglický jazyk
vychovatelka ŠD
Zástupce ředitelky pro
MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ

100%

100%
100%

Nepedagogičtí pracovníci

administrativní
pracovník
kuchařka

střední odborné

100%

kuchařka

střední odborné

100%

pomocný kuchař

střední odborné

100%

25%

IV.

Školská rada

Školská rada je šestičlenná, předsedkyní školské rady byla zvolena p. Alena Křístková.
Jejími členy:
Za rodiče žáků – Alena Křístková a Aleš Kuběna
Za pedagogický sbor: Mgr. Aleš Jarolím, Mgr. Jarmila Štěpánová
Za zastupitelstvo obce - Ladislav Lipový, Milan Jurák.
Školská rada se sešla dvakrát během školního roku. Na začátku školního roku projednávala a
schvalovala Výroční zprávu školy, školní řád a plán aktivit na školní rok. Podruhé se sešla ke
schvalování Dodatků ŠVP platných od 1.9.2017.

V.

Zápis k povinné školní docházce, zápis do MŠ a následné přijetí do
základní školy

Zápisu do 1. třídy základní školy dne 11.4.2017 se zúčastnilo celkem 10 dětí. Z toho dvě děti
mají odloženou školní docházku o jeden rok z důvodu nesplnění kritéria školní zralosti.
Zápisu do mateřské školy se dne 9. 5. 2017 zúčastnilo celkem 13 dětí. Přijato k předškolnímu
vzdělávání bylo na základě kritérií pro přijímání dětí do MŠ Závišice 6 dětí. Proti rozhodnutí
o nepřijetí do MŠ se odvolali rodiče dvou dětí. Odvolání bylo zamítnuto Krajským úřadem,
který podpořil rozhodnutí ředitelky školy.

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 2. ročníku o 1 hodinu týdně anglického jazyka a v 1. ročníku je anglický jazyk
nepovinným předmětem. 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.
Od 3. ročníku píši žáci v jazyce českém, jazyce anglickém a v matematice čtvrtletní práce.

Klasifikace – průměrný prospěch za třídu ve školním roce 2016/2017
Průměr I.pol.

Průměr II.pol.

1. ročník

1,00

1,00

2. ročník

1,05

1,12

3. ročník

1,16

1,15

4. ročník

1,24

1,11

5. ročník

1,17

1,14

Všichni žáci prospěli a postoupili do vyššího ročníku, všichni žáci byli klasifikování ze všech
předmětů pomocí známky.

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.
 Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení:
- podporovat u dětí schopnost chápat svět okolo nás, jejich zájem o to, být jeho
součástí, s možností vlastní účasti na dění,
- povzbuzovat je k chuti učit se s radostí z poznávání nového, k porozumění věcem,
jevům a změnám, ke schopnosti vyrovnat se s nimi a umění přizpůsobit se,
- dát dětem možnost k přemýšlení, rozvíjet jejich fantazii, zájmy, nadání, schopnosti
a dovednosti jak po stránce tělesné, tak duševní,
- rozvíjet řeč dítěte a schopnost komunikovat s vrstevníky i dospělým.
 Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost:
- rozvíjet děti po stránce citové, mravní a etické, položit základy sociálního cítění
a solidarity ,
- vést děti k osvojení si hodnot spojených s životním prostředím, zdravím
a životními hodnotami a životem vůbec, k tomu, aby si vážily sebe i ostatních lidí
- seznamovat děti v rámci jejich možností s tradicemi, kulturou a historií země, ve
které žijí, rozvíjet schopnost estetického vnímání. Prostřednictvím mezinárodní
spolupráce seznamovat děti se životem dětí na druhé straně hranice.
 Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost, působící na
své okolí:
- učit děti poznávat sám sebe, své možnosti a schopnosti, rozvíjet jejich sebedůvěru
a sebevědomí,
- vést děti k toleranci ke druhým a schopnosti spolupracovat,
- podporovat v dětech poznání, že mohou jednat samostatně a svobodně,
ale za to co udělají, také musí nést odpovědnost.

Průběžné cíle
 Učit děti samostatnosti a schopnosti překonávat překážky.
 Vést je k soběstačnosti v oblékání, hygieně, dodržování čistoty.
 K péči o zdraví své i ostatních.
 Vést děti k pohybovým aktivitám jako k součásti vlastní životosprávy.
 Vést děti k dodržování společenských pravidel a základních pravidel chování.
 Vést děti k filosofii „Nedělej druhému to, co sám nemáš rád“.
 Dodržování pravidel kolektivního chování.
 Učit děti vzájemné komunikaci mezi sebou i dospělými.
 Rozvíjení kladného vztahu k práci a činnostem, podporování tvořivosti.
 Rozvíjení citových vztahů k nejbližším osobám, rodině, sourozencům, ale i dětem
ve třídě.
 Podporovat aktivitu dětí.
 Rozvíjet základy pracovních vlastností.
 Rozvíjet schopnosti vzájemné spolupráce.
 Vést děti k oceňování práce dospělých i své.
 Učit děti vytrvalosti, trpělivosti, k plnění úkolů souvisejících s přípravou na školu.
 Vést děti k ohleduplnosti, pravdomluvnosti.
 Stimulovat děti k dokončení započaté činnosti.
 Učit je pomáhat druhým, rozlišovat správné hodnoty.
 Podporovat kladné vlastnosti.
 Přiměřenou formou děti seznamovat s prevencí sociálně–patologických jevů.
 Podporovat kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí.

Docházka žáků do ZŠ - absence
Zameškané Průměr za Zameškané
hodiny
hodiny
I.pol.
I.pol.
II.pol.

Průměr
II.pol.

1. ročník

131

10,92

319

26,58

2. ročník

263

16,44

285

17,81

3. ročník

269

24,45

365

33,18

4. ročník

328

41,00

385

48,13

5. ročník

213

21,30

198

19,80

Veškerá absence byla řádně omluvena. Většina zameškaných hodin byla z důvodu nemoci nebo
rodinných důvodů.

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, která pro nás zajišťuje firma
Bendig.

Dle Plánu DVPP :
3.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§2-5 V317)
- studium ke splnění kvalifikačních předpokladů:
a) učitel 1. stupně ZŠ – 3 pedagogičtí pracovníci
b) učitel pro předškolní vzdělávání – 1 pedagogický pracovník
3.3.Studium k prohlubování kvalifikace
 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
 studium odborné literatury a časopisů, samostudium
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 v rámci DVPP:
1. Základní vzdělávání z pohledu ČŠI
2. Metodická poradna - 6x
3. Repetitorium školské legislativy
4. Čtení a psaní v hodinách AJ
5. PLPP a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrných opatření na ZŠ
6. Autismus ve školní praxi
7. Spolupráce a komunikace s rodiči v MŠ a ZŠ
8. FKSP a závodní stravování
9. Drumben jako pomocník v pedagogické praxi
10. Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání, změny školského zákona
11. Reedukace specifických poruch učení v systému inkluzivního vzdělávání
12. Dítě s potřebou podpůrných opatření v MŠ
13. Vedoucí školní jídelny/výdejny – ohlédnutí po roce praxe
14. Základní kurz pro instruktory školního lyžování
15. Komunikace s dítětem a žákem se speciálními vzdělávacími potřebami
16. Hrátky s přírodou v rámci environmentální výchovy

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 2016 / 2017 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
SPC Kpt. Vajdy Ostrava
Policie ČR
Městská policie Kopřivnice
HZS Nový Jičín
SDH Závišice
DDM Kopřivnice
Myslivecké sdružení Závišice
Klub důchodců
RENARKON
ZaPS Zábavné a Preventivní Soutěže
Rybářské sdružení Závišice
ZUŠ Kopřivnice

Schránka důvěry – školní – byla ve školním roce 2016/2017 použita k oznámení drobných přestupků
proti školnímu řádu a při řešení nekamarádského chování.

Ve školním roce 2016/2017 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
 chování v krizových situacích
 vztahy v kolektivu
 prvky sexuální výchovy
Akce v rámci prevence
- Jablíčkový den
- Dopravní výchova – výuka na dopravním hřišti v Kopřivnici
- Plavecký výcvik
- ukázková hodina – miniházená
- oblastní turnaj v miniházené v Novém Jičíně
- sportovní dopoledne
- výroba vánočních ozdob – projektové vyučování
- Vánoce – projektové dopoledne a posezení u vánočního stromu

- bruslení na ZS Kopřivnice
- lyžařský výcvik
- beseda v knihovně
- hrátky na sněhu
- beseda s psychologem z PPP
- Požární ochrana obyvatel – beseda s Hasiči NJ
- výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí – školní a okresní kolo
- třídenní školní výlet Kletné
- ukázka techniky a činnosti SDH Závišice
- cvičný poplach
- soutěž ve vybíjené – Lubinská střela
2) Environmentální výchova
Environmentální výchova prolíná ŠVP. Jednotlivá témata jsou vyučována v rámci
jednotlivých předmětů, a nebo formou projektového vyučování, exkurzí, vycházek a besed.
Akce v rámci environmentální výchovy
- cvičení v přírodě
- beseda s myslivci, pozorování stop ve sněhu
- projektový den – výroba vánočních ozdob z různých materiálů
- Zdravá pětka – projektové vyučování
- Skládka Mořkov
- úklid v okolí školy, projektový den Den Země
- opékání s myslivci
- sběr žaludů a kaštanů
- sběr papíru a plastových víček, sběr hliníkových folií

3) Kulturní akce, exkurze, vzdělávací akce
- Dny NATO
- Svět techniky Ostrava – Dopravní prostředky, Objevování energie
- vánoční promítání pohádky v KDK Kopřivnice (firma BROSE)
- kino BROSE, kino
- školní kolo Slavíček
- Jarní koncert v KDK
- Jarní taneční koncert ZUŠ Kopřivnice
- Lubinský zpěváček – DDM Kopřivnice
- divadelní představení ZŠ Ženklava

4) Akce školy pro veřejnost
- Vítání občánků
- Vánoční vystoupení pro seniory u Kremlů
- Mikuláš
- Vánoční dílny pro maminky – výroba vánočních věnců

- Vánoční besídka, vánoční jarmark
- Maškarní ples
- zápis do 1. ročníku
- velikonoční dílničky pro maminky
- Besídka ke Dni matek – vystoupení žáků
- Svátek Slabikáře, rozloučení s žáky 5. ročníku a předškoláky

5)

Charita
 Škola přispěla díky nákupům žáků drobných dárků částkou 1206 Kč do veřejné sbírky
FONDU SIDUS– vracíme dětem úsměvy, který pomáhá vybavovat zdravotnická
zařízení a pomáhá individuálním pacientům. (viz příloha)
 Ve škole sbíráme plastová víčka a odevzdáváme p. Hajdové, která organizuje a
podporuje N. Bartlovou z obce Rybí.

Úspěchy našich žáků a účast v soutěžích
Ve škole probíhají soutěže, kterých se většinou zúčastňují všichni žáci školy.
Jablíčkový den – soutěž o nejkrásnější jablíčko a nejchutnější buchtu.
Závišický Slavíček – pěvecká soutěž.
Závišický talent – pěvecká, taneční vystoupení, hra na nástroje apod.
Atletický čtyřboj
Dopravní soutěž
Výtvarné soutěže
Účastníme se také okresních soutěží:
Miniházená žáků 4.-5.r. – 4.místo v okresním kole
Lubinský zpěváček: 2. místo – Kateřina Matulová 4.r.
3. místo – Tereza Ficbauerová 3.r.
Lubinská střela – 1. místo
Požární ochrana očima dětí

Prezentace mateřské školy






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

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


předávání informací o budoucích prvňáčcích,

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





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
Obecní úřad Závišice

Plán akcí MŠ Závišice pro děti a rodiče - školní rok 2016/2017
ZÁŘÍ





Divadélko Leonka – 2. 9. 2016 v 8:45 – Jak skřítek Vítek roztancoval kytičky
Informativní schůzka s rodiči dětí - 13. 9. 2015
Návštěva Dnů NATO – 16. 9. 2016
Zahájení plaveckého výcviku od. 9. 9. 2016

ŘÍJEN






Zahájení zájmových aktivit – Flétna
Ekologická výchova (Mgr.L.Bakalová) – 18. 10. 2016 v 9:00 – Podzemní království
Den otevřených dveří
Dlabání dýní – společně s rodiči – 25. 10. 2016 v 16:00
Brigáda na školní zahradě – společně s rodiči (natírání průlizek atp. – popřípadě jaro 2017)

LISTOPAD





Divadélko Leonka – 8. 11. 2016 v 10:30 – 4 roční období
Broučkování – společně s rodiči – 15. 11. 2016 v 17:00
Zahájení sanování dětí
Návštěva kina Květen v Novém Jičíně – pásmo pohádek pro MŠ – třídy samostatně

PROSINEC





Mikuláš v MŠ – 6. 12. 2016 společně se ZŠ
Vystoupení dětí na obecní akci – Příjezd Mikuláše a rozsvícení vánočního stromu
Ekologická výchova (Mgr.L.Bakalová) – 20. 12. 2016 v 9:00 – Cesta do Betléma
Perníkové dopoledne – v rámci provozu MŠA



Vánoce v MŠ – společně s rodiči v prostorách MŠ – koledy, cukroví, dárečky (požádat rodiče
o příspěvek na dárky pro dovybavení MŠ) – 20. 12. 2016 v 16:00

LEDEN





Informativní schůzka s rodiči předškoláků – debata o školní zralosti a připravenosti dětí.
Příprava k zápisu do ZŠ. Konzultace PPP.
Návštěva 1. třídy a školní družiny
Divadélko Leonka – 11. 1. 2017 v 8:45 – Ledová královna
Ekologická výchova (Mgr.L.Bakalová) – 24. 1. 2017 v 9:00 – Bude zima bude mráz

ÚNOR





Návštěva služebny policie ČR
Návštěva zdravotní sestry v MŠ
Návštěva na OÚ
Návštěva fotografické firmy FOTO MORAVA – v rámci integrovaného bloku Povolání,
možnost domluvit s rodiči návštěvu v jejich zaměstnání, popřípadě živnostníků v obci

BŘEZEN




Maškarní bál – 4. 3. 2017 15:00
Vítání jara – vynášení Mařeny (dle počasí březen, duben)
Canisterapie – návštěva SmilingDogu

DUBEN











Hudebnost dětí – ZUŠ Zdeňka Buriana
Autorské čtení – Lenka Rožnovská – Statečná lvíčata – 6. 4. 2017
Zápis do ZŠ – 11. 4. 2017
Velikonoční dílny – 12. 4. 2017 - společně s rodiči
Návštěva kina Květen v Novém Jičíně – pásmo pohádek pro MŠ – třídy samostatně
Výlet k Boroveckým rybníkům
Návštěva místní knihovny
Společný úklid zahrady a okolí školy (spolu s rodiči+opékání) – 21. 4. 2017
Divadélko Leonka – Loupežník a slunečnice – 25. 4. 2017
Oslava Dne Země

KVĚTEN







Zápis do MŠ – 9. 5. 2017
Besídka ke Dni matek – 16. 5. 2017
Škvařenice ve školce – 30. 5. 2017
Pěší výlet – Puntík, Libotín - SOVIČKY
Ekologická výchova (Mgr.L.Bakalová) – 23. 5. 2017 v 9:00 – Jak sluníčko šaty šilo
Společné fotografování

ČERVEN


Oslava Dne dětí v MŠ – soutěžní dopoledne na školní zahradě – 1. 6. 2017 (Piráti)








Vycházka po části naučné stezky kolem Závišic – 2. 6. 2017
6. 6. 2017 – Informativní schůzky pro nově přijaté děti a rodiče předškoláků
Hudební program pro MŠ – 13. 6. 2017
Školní výlet – Farma Bludička – 14. 6. 2017
Přenocování s předškoláky – Pasování na školáky -22. 6. 2017 od 16:00 + Ekologická
výchova (Mgr.L.Bakalová) – Tajemství noci(program pro přenocování)
Návštěva včelaře v Závišicích – domluveno, upřesnit datum

IX. Údaje o výsledcích ČŠI
V letošním školním roce jsme se podíleli na elektronické zjišťování údajů ohledně chodu
školy, ŠVP a žáků.
V měsíci květnu proběhlo testování žáků 5. ročníku ČŠI z jazyka českého, matematiky a
člověk a jeho svět. Z výsledků vyplynulo, že u žáků je největším problémem čtení
s porozuměním. Projevilo se to při čtení a porozumění zadání jednotlivých úkolů, žáci často
chybovali z důvodu neporozumění úkolu. Průměrná úspěšnost třídy v jednotlivých
předmětech byla:
Jazyk český 53% - žáci nejlépe zvládli větnou skladbu a pravopis s mluvnicí, nejhůře
dopadla slovní zásoba a porozumění textu.
Matematika 52% - nejlépe dopadlo počítání s čísly, nejslabší byly výsledky z geometrie a
slovní úlohy.
Člověk a jeho svět 61%.

X.

Mimoškolní činnost a projekty

Škola ve spolupráci s DDM Kopřivnice nabízela v odpoledních hodinách tyto kroužky –
Mažoretky, Šikovné prstíky. Dále zde probíhá výuka náboženství. Miss Musik zajišťuje
pomocí p. Hyvnara výuku hudební nauky a hry na nástroje.
V letošním roce jsme se zapojili do projektu MŠMT „Hodina pohybu navíc“, který je
zaměřen na rozvoj pohybových dovedností u žáků v době po vyučování v rámci školní
družiny. Projekt je zaměřen na míčové hry.

XI.

Materiální podmínky školy

Postupně se dokupují didaktické pomůcky a potřeby pro výuku. Obměňujeme vybavení
kuchyně a ostatního školního inventáře. Zakoupili jsme zahradní domeček na dětská kola a
zahradní hračky.

Firma CERTERO, která nám zajišťuje správu počítačové sítě, hlídá bezpečnost internetu a
pomáhá se správou webových stránek školy. Školní matriku vedeme na webové aplikaci
Škola OnLine, což je moderní školní informační systém.

XII. Sběrová činnost
Opět probíhal sběr starého papíru pro firmu ASA. Celkově jsme nasbírali 4720,- kg a výtěžek
6545,-Kč šel na účet školy. Dále jsme sbírali kaštany pro myslivce a vydělali jsme si 750,-Kč,
peníze byly použity na Maškarní ples a nákup cen pro děti.

Zhodnocení a závěr
Školní rok 2016/2017 hodnotím jako úspěšný.
Po celý rok se zaměstnanci snaží o bezproblémový chod školy. Průběžně jsme za pomoci
dětí i rodičů zvelebovali školu po stránce estetické, materiální a výukové. Podařilo se nám
splnit plány práce na školní rok, děti měly opět pestrou nabídku mimoškolních aktivit a akce
pro rodiče a obyvatele Závišic byly zdařilé. Nemuseli jsme řešit složité a těžké kázeňské
přestupky, školních úrazů bylo minimum, zúčastnili jsme se několika mimoškolních
soutěží, ve kterých naši žáci uspěli velice dobře. Podařilo se vyřešit i personální záležitosti,
klima školy je velice příznivé.
Škola se snaží o vstřícnost vůči rodičům, zřizovateli i okolí. Aktivně se podílí na
společenském životě obce.
Zájem zřizovatele o bezproblémový chod školy je velký, spolupráce je 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, obec je vstřícná k požadavkům
školy.

V Závišicích dne 3. 8. 2017
Zpracovala: Mgr., Bc. Šárka Chalupová, ředitelka
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