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1. Základní údaje o škole 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Chuchelná,  

 příspěvková organizace 

 

Adresa: Komenského 186, 747 24 Chuchelná 

 

Právní subjekt: příspěvková organizace 

 

IČO:  75 02 65 62 

IZO: 102 432 333  

RED-IZO:  600 443 228 

 

Kontakty:  telefon: 553 650 143 

 e-mail: zschuche@volny.cz 

 www.zschuchelna.cz 

 ZDS: 2x3mcan 

 

Zřizovatel: Obec Chuchelná 

 K. M. Lichnovského 10 

 747 24 Chuchelná  

 telefon: 553 650 138 

 e-mail: obec@chuchelna.com 

 www.chuchelna.com 

 

Ředitelka školy: Mgr. Monika Slivková 

Zástupce ředitelky: Mgr. Jiří Joško 

Vedoucí učitelka MŠ: Alena Valentová 

Vedoucí školní jídelny: Miluše Poštulková   
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Školská rada do 31. 12. 2017  

 Mgr. Marie Hájčíková – předsedkyně Školské rady,  

Mgr. Eva Neubertová, Mgr. Jaromír Musila, Vladimíra Plačková, Pavla Krakovková, 

Petra Langrová.  

Školská rada od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 

 Mgr. Jaromír Musila - předseda Školské rady, 

Pavla Krakovková, Petra Langrová, Karla Zajíčková, Mgr. Eva Ostárková, 

Mgr. Alena Němcová.  

 

2. Charakteristika školy 

Základní škola 

Úplná základní škola byla organizována v 9 třídách. 

Počty žáků: 

 počet tříd 1. pololetí k 31. 1. 2. pololetí k 30. 6. 

1. – 5. ročník 5 tříd 87 žáků 87 žáků 

6. – 9. ročník 4 třídy 89 žáků 88 žáků 

Celkem 1. – 9. ročník 9 tříd 176 žáků 175 žáků 

 

Po více jak deseti letech bylo na nižším stupni 5 samostatných tříd, dříve byly ve třídě 

spojené ročníky.  

Kromě dětí z Chuchelné navštěvovalo školu 18 žáků z Bělé, 39 žáků ze Strahovic, 2 žáci 

z Píště, 1 žák z Kobeřic, 1 žák z Opavy a 1 žák z Hlučína. Dvě žákyně se vzdělávají 

v Austrálii, jedna v Norsku a jeden žák se vzdělává v Německu.  

Tento školní rok se nesl v duchu oslav 60. let budovy školy. Již v loňském roce kreslili 

žáci obrázky do obecního kalendáře na rok 2018. Oslavy vyvrcholily 1. června, kdy 

proběhla zahradní slavnost a poté 2. 6. proběhly oslavy Dne dětí.  

1. červen oslavili naši žáci Den dětí ředitelským volnem. Učitelé a zaměstnanci školy i 

obce připravovali ve školní zahradě vše na zahradní slavnost. Byli pozvání všichni bývalí 

i současní zaměstnanci školy, členové Školské rady, předsedové Spolku rodičů, 

zastupitelé a zaměstnanci obce Chuchelné. Pozvání také přijala ředitelka družební školy 

z polských Krzanowic, ředitelky a starostové obcí Bělá a Strahovice. Oslavy zahájila 

dětská cimbálová muzika ze ZUŠ v Opavě, kde hraje naše žákyně Tereza Deptová na 

housle. Následovala uvítací řeč ředitelky školy Mgr. Moniky Slivkové, krátké proslovy 

emeritního učitele pana Mgr. Františka Pohanky, který byl u otevření budovy školy, 
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starosty obce Chuchelná Ing. Rudolfa Sněhoty i ředitelky družební školy z Krzanowic 

Dr. Kornelie Lach. Pamětním listem byl oceněn nejdéle působící pedagog na naší škole 

Mgr. Pavel Barabáš, který zde učil 41 let. Dále zahájení zpestřil svým vystoupením školní 

pěvecký kroužek ZLATONKY. Zazpíval 2 písně a zahrál na Bobotubes Beethovenovu 

skladbu Óda na radost. Kulturní vystoupení zakončil písní Eda Sheerana s vlastním 

textem inspirovaným právě výročím školy žák 6. ročníku Lukáš Hluchník. 

Hosté měli během oslav možnost navštívit bývalou budovu základní školy na Křížkově 

ulici, ze které je dnes bytový dům KODUS, komunitní dům seniorů starších 60ti let. Na 

školním hřišti se také odehrál fotbalový zápas mladších žáků Chuchelné a Rohova a 

otevřel tak volně vstup všem, kteří přišli fandit nebo si chtěli prohlédnout školní 

expozici fotografií školních kolektivů, učitelských sborů, správních zaměstnanců, stavby 

a oprav budovy, sportovních aktivit a činností v družině, výstavu výtvarných prací žáků, 

kronik, absolventských triček a fotografií či video prezentací událostí školy za 

posledních 10 let. Večer k tanci a poslechu hráli a zpívali manželé Vinklárkovi. 

Nechybělo ani bohaté občerstvení, které zajišťoval Miroslav Krakovka.  

V průběhu odpoledne i večera docházelo k seznámení nebo shledání po letech, 

vzpomínání a povídání v krásném prostředí školní zahrady nebo u vystavených 

fotografií a kronik. Počasí tento den také přálo, proto se zahradní slavnost protáhla do 

pozdních hodin.  

Vybavení školy v současnosti - všechny učebny vybaveny notebookem a 

dataprojektorem. V počítačové učebně je 20 notebooků, které žáci používají ve výuce i 

mimo ni. Ve všech učebnách jsou nastavitelné lavice a židle, které splňují hygienické 

normy. V tomto školním roce se dokupovaly další lavice a židle. V jazykové učebně se 

měnila tabule, která bude v příštím školním roce upravena na interaktivní. Výuka je 

podporovaná pomůckami, které se snažíme stále doplňovat. V letošním roce se 

dokupovaly hlavně kompenzační pomůcky pro žáky se specifickými poruchami učení a 

chování, dále demonstrační sady pomůcek a to převážně ze šablon. V průběhu roku se 

lakovala podlaha v tělocvičně a probíhaly drobné opravy ve všech budovách školy. 

O prázdninách v roce 2017 se malovaly všechny třídy, kanceláře a sborovna. 

O prázdninách 2018 se instalovaly v tělocvičně větráky, aby se zamezilo tvorbě plísní na 

stropě a probíhalo její správné větrání. Také se neustále zvelebuje okolí školy, kdy se na 

úpravách podílejí sami žáci. Zvětšil se školní záhon, na kterém se pěstují převážně 

bylinky do školní kuchyně. V zimních měsících v rámci pracovních činností ořezávali žáci 

náletové keře, které zasahovaly do plotů.  

Mateřská škola 

Bylo zapsáno 53 dětí ve dvou třídách.  

V průběhu školního roku byly z dotačního titulu „Podpora zabezpečení mateřských škol 

a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“ instalováno 
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elektrické otevírání dveří a videovrátný ve třídách. Zvýšila se tak bezpečnost dětí 

v mateřské škole. O prázdninách se malovaly chodby, šatny a technické místnosti. 

V průběhu školního roku byly opraveny zahradní konstrukce houpaček pro děti. Dále byl 

opláštěný jídelní výtah. Byl zakoupen nový nábytek a dětská sedačka do třídy. Ze šablon 

byl zakoupen jeden notebook a kompenzační pomůcky pro děti se specifickými 

poruchami. Také byly zakoupeny nové skříně na ložní prádlo a ručníky. 

Školní družina 

V tomto školním roce bylo zapsáno 50 dětí ve dvou odděleních. Od 1. 9. 2017 vzniklo 

nové oddělení školní družiny, které bylo umístěno v 5. třídě v budově základní školy. 

Byla přijata nová paní vychovatelka Nikola Petrošová. V budově mateřské školy zůstalo 

oddělení pro děti převážně 1. a 2. třídy pod vedením Dagmar Melecké. Nové oddělení 

bylo dovybaveno hračkami a pomůckami. 

Školní jídelna  

Zajišťuje stravování žáků ZŠ, MŠ, zaměstnanců, žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ Bělá, cizích 

strávníků. Denně uvaří cca 225 obědů a 120 svačin.  

 

3. Přehled oborů vzdělávání     

ŠVP pro základní vzdělávání č.j. 100/1/2007   

Studium denní     délka studia 9 let, 0 měsíců 

 

4. Přehled pracovníků školy 

K 30. 6. 2018 pracovalo v organizaci 34 zaměstnanců, z toho 2 pedagogové, pan farář a 

vychovatelka ŠD pracují na dohodu o provedení práce. Čtyři zaměstnanci pracují 

zároveň na dvou pracovištích. 

Počet pracovníků celkem 34 

Počet učitelů ZŠ 17 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 

Počet učitelů MŠ 4 

Počet správních zaměstnanců MŠ 2 

Počet asistentů v MŠ 2 

Počet zaměstnanců ŠJ 6 
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Základní škola:   

Mgr. Monika Slivková  ředitelka školy, koordinátor ICT  

Mgr. Jiří Joško   zástupce ředitelky, metodik ICT 

Mgr. Helena Musilová  výchovná poradkyně  

Mgr. Lucie Palyzová  koordinátor prevence rizikových projevů chování  

      u dětí a mládeže a koordinátor tvorby ŠVP  

Mgr. Jarmila Wilczková metodik environmentální výchovy 

Mgr. Martina Jakšová   koordinátor tvorby ŠVP  

 

Třídní učitelé:  

Mgr. Martina Jakšová  I. třída  

Mgr. Eva Neubertová  II. třída  

Mgr. Helena Musilová   III. třída  

Mgr. Eva Ostárková  IV. Třída 

Mgr. Lucie Palyzová  V. třída 

Mgr. Michaela Ištvánová VI. třída 

Mgr. Romana Peterková VII. ročník 

Mgr. Petra Švanová  VIII. ročník 

Mgr. Jarmila Wilczková IX. třída 

Bez třídnictví: 

Bc. Martin Nevřela 

Mgr. Marie Hájčíková 

Mgr. Alena Němcová 

Mgr. Olga Stuchlá, katechetka  

P. Mgr. IC Lic. Vlastimil Krajčovič – náboženství 

Dagmar Melecká 

Školní družina:  Dagmar Melecká 

Nikol Petrošová 

Mateřská škola: Alena Valentová, vedoucí učitelka a učitelka II. Třídy 

 Bc. Anežka Hladíková, učitelka II. Třídy 
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 Mgr. Hana Birtková, učitelka I. Třídy 

 Michaela Tomíčková, učitelka I. Třídy 

 Nikola Petrošová, školní asistentka od 1. 10. 2017 

 Mgr. Lenka Kašná, asistentka pedagoga od 3. 1. 2018 

Všichni vyučující splňovali podmínku odborné kvalifikace. Škole se stále daří zajistit 

aprobovanou výukou většiny vyučovacích předmětů.  

Ostatní zaměstnanci školy:  

Vedením účetnictví, mzdovou agendou a personalistkou pro celou příspěvkovou 

organizaci je pověřena účetní školy paní Věra Krautwurstová.  

Práci školníka vykonává pan Josef Pavelek. O úklid budovy základní školy se staraly 

v neúplných úvazcích tři uklízečky – Danuše Hoňková, Nikol Nevřelová a Eliška 

Nevřelová. O úklid prostor v mateřské škole se starala Drahoslava Korbelová a Anna 

Nevřelová. 

Školní jídelna: 

Vedoucí školní jídelny je Miluše Poštulková. Ve školní kuchyni pracuje pět pracovnic – 

Jitka Krautwurstová, Kamila Obrusníková, Jiřina Škobránková, Eliška Nevřelová a Anna 

Nevřelová. 

 

Přijímací řízení  

Ve středu 11. dubna 2018 proběhl zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 

2018/2019. Děti i jejich rodiče měli při této příležitosti možnost prohlédnout si školu a 

jednotlivé třídy. K zápisu se dostavilo 21 dětí, z toho 5 dětí bylo přijato po jednoročním 

odkladu a 1 dítě po dodatečném odkladu. Na základě žádosti dvou zákonných zástupců, 

vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny byly vydány 2 rozhodnutí 

o odkladu povinné školní docházky. Do první třídy v září nastoupí 18 žáků, 1 žákyně 

bude studovat na Novém Zélandu.  

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 proběhl 3. května 2018 a bylo přijato 

11 dětí. 

 

Správní řízení: 

Rozhodnutí ředitelky Počet Počet odvolání 

přijetí žáků do ZŠ 21 0 

odklad povinné školní docházky 2 0 



Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace 

Komenského 186, 747 24 Chuchelná 

 

10 

dodatečný odklad povinné 

školní docházky 
1 0 

přijetí do MŠ 12 0 

nepřijetí do MŠ 0 0 

přestup z jiných ZŠ 20 0 

povolení vzdělávání podle IVP 3 0 

ostatní  6 0 

 

5. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 

Ve všech ročnících probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu 

č.j. 100/1/2007. Dne 1. 9. 2017 nabyl účinnost Dodatek č. 7 platného ŠVP, č. j. 

ZŠMŠCH216/17, který stanovuje povinnost výuky plavání na 1. stupni základní školy 

v rozsahu 40 hodin. 

Volitelné předměty: Konverzace v anglickém jazyce 

 Sportovní trénink 

 Vaření 

 Praktika z přírodovědných předmětů 

 Práce na počítači   

Nepovinný předmět:  Náboženství  

 

5.1. Průměrný prospěch v jednotlivých třídách 

Třída 

1. pololetí 2. pololetí 

Počet žáků 
Průměrný 

prospěch 
Počet žáků 

Průměrný 

prospěch 

I. 21 (+1*) 1,05 21 (+1*) 1,10 

II. 14 (+2*) 1,21 14 (+2*) 1,21 

III. 15 1,19 15 1,36 

IV. 12 1,34 12 1,38 

V. 22 (+1*) 1,56 22 (+1*) 1,57 

VI. 29 1,81 28 1,77 

VII. 26 1,89 26 1,87 

VIII. 19 1,88 19 1,94 

IX. 15 2,01 15 2,11 

celkem 176 1,5 175 1,65 

*žáci navštěvují školu v zahraničí, nejsou započteni do celkového počtu 
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5.2. Chování žáků a výchovná opatření 

 

Pochvala 

třídního 

učitele 

Pochvala 

ředitele 

školy 

Napomenutí 

třídního 

učitele 

Důtka 

třídního 

učitele 

Důtka 

ředitele 

školy 

2 stupeň 

z chování 

3 stupeň 

z chování 

1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 

I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. 1 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

IV. 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

V. 0 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI. 1 2 0 1 5 7 3 3 0 1 2 0 0 0 

VII. 2 5 0 2 4 5 1 2 1 0 0 0 0 0 

VIII. 0 3 0 1 1 0 2 0 0 2 1 0 0 1 

IX. 0 3 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 5 36 0 4 17 15 8 6 1 4 3 0 0 1 

 

5.3. Celkový počet zameškaných hodin 

 Počet 

omluvených 

 omluvených na 

žáka 

Počet 

neomluvených 

 neomluvených 

na žáka 

1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2 .pol. 1. pol. 2. pol. 

I. a II. Stupeň 6102 8044 33,56 44,88 0 56 0 0,26 

 

5.4. Testování žáků 

Na naší škole již dlouhodobě porovnáváme úroveň vzdělávání žáků prostřednictvím tzv. 

SCIO testů, případně i jiným šetřením.  

Národní testování 2017/2018 – 9. ročník (SCIO TEST) 

Testování z matematiky, českého jazyka a obecně studijních předpokladů se zúčastnilo 

v listopadu 2017 povinně všech 15 žáků 9. třídy. Výsledky naší školy v matematice i 

českém jazyce byly nadprůměrné. Rovněž i porovnání s testy OSP ukázalo, že výsledky 

žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. 

Trénink na přijímací zkoušky- 8. třída (SCIO TEST) 

Testování z matematiky, českého jazyka a obecně studijních předpokladů se zúčastnilo 

koncem května 2018 celkem 14 z 19 žáků 8. třídy. Toto testování je dobrovolné a 

náklady částečně hradí zákonní zástupci žáků. Výsledky školy v českém jazyce i 

matematice překročily celostátní průměr shodně o 8,7 %, což s ohledem na testovaný 

studijní potenciál rovněž znamená, že žáci dosáhli lepšího než očekávaného výsledku. 
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Předběžný výběr střední školy se ukázal přiměřený schopnostem testovaných, kteří tak 

v převážné většině správně odhadli své možnosti. 

Detailnější informace a výsledky ze všech testování jsou k dispozici u zástupce ředitelky 

školy. 

         Jiří Joško, 29. 8. 2018 

 

5.5. Zpráva výchovné poradkyně 

16) Péče o žáky s SPU 

Dle nového systému vyšetření a nových doporučení školského poradenského zařízení 

jsme měli v letošním roce na naší škole 1 žáka se závažnou poruchou učení i chování, 

2 žáky se středně závažnými poruchami chování, 2 žáky se středně závažnými 

poruchami učení a jednoho žáka se středně závažnými poruchami chování i učení. Jeden 

žák měl diagnostikováno lehké mentální postižení a pomocí IVP mu byly upraveny 

vzdělávací výstupy. Dalším 9 žákům byly diagnostikovány mírné poruchy učení nebo 

chování.  

U 4 žáků jsme požadovali financování podpůrných opatření, další 3 jsou financováni 

sdíleně. Dle původního systému diagnostiky ve ŠPZ byli v letošním školním roce na naší 

škole ještě další 4 žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterých můžeme 

požadovat zvýšený finanční normativ, a další 2 žáci s méně závažnými obtížemi.  

V průběhu roku byli všichni zbývající žáci, kteří ještě nebyli rediagnostikováni dle 

nového systému podpůrných opatření, posláni na vyšetření do PPP. Závěry vyšetření 

s doporučením školského zařízení k dalšímu vzdělávání budou škole zaslány do začátku 

nového školního roku – nová podpůrná opatření budu tedy uvedena v platnost až 

v příštím školním roce. 

Individuální vzdělávací plán byl letos aktualizován dvěma žákům „s normativem“, 

u kterých ještě dobíhala platnost dřívějšího vyšetření v PPP. Šesti žákům, vyšetřeným 

v průběhu tohoto školního roku, byl vypracován nový IVP. Podle individuálního 

vzdělávacího plánu se tedy letos vyučovalo celkem 8 žáků. 

Původně hodinu reedukační péče či nově hodinu pedagogické intervence navštěvovalo 

letos celkem 11 žáků – 2 žáci na 1. stupni ZŠ, 9 žáků na 2. stupni ZŠ. 

V tomto školním roce navštívilo celkem 16 našich žáků PPP. Ve 13 případech šlo 

o kontrolní vyšetření, ve zbylých 3 případech o vyšetření žádali rodiče anebo rodiče ve 

spolupráci se školou. V 7 případech očekáváme doručení závěrů vyšetření do začátku 

nového školního roku.  
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b) Výchovná opatření 

V tomto pololetí proběhly 3 výchovné komise, svolané kvůli neomluveným hodinám 

žáků. V jednom případě se zákonný zástupce dostavil a byl s ním vyvstalý problém 

řešen, v dalších dvou případech se zákonní zástupci nedostavili a závěry výchovné 

komise jim byly zaslány doporučeně poštou. 

c) Volba SŠ a přijímací řízení  

Všichni vycházející žáci naší školy byli přijati k dalšímu studiu na vybraných středních 

školách. Jeden žák 8. ročníku splnil povinnou školní docházku a pokračuje ve studiu na 

střední odborné škole.  

Výsledky přijímacího řízení na střední školu 

Gymnázia 0 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 10 

Střední vzdělání s výučním listem 6 

Víceletá gymnázia 0 

 

d) Exkurze 

V 1. pololetí navštívili žáci 9. ročníku tradiční INFORMU v Opavě. Během 2. Pololetí se 

pro naše žáky 8. ročníku uskutečnila 1 exkurze v PF Plasty s.r.o. v Chuchelné. Žáci 8. a 

9. ročníku byli na exkurzi v Ostravském studiu České televize a ve firmě EKOVA, která 

opravuje a vyrábí tramvaje. Obvyklou besedu na Úřadu práce v Opavě budou absolvovat 

žáci budoucího 9. ročníku na začátku příštího školního roku. V průběhu tohoto školního 

roku také navštívilo školu několik zástupců středních škol, aby představili žákům 8. a 

9. ročníku obory, které se na jejich školách vyučují. 

Vypracovala Mgr. Helena Musilová 

 

5.6. Prevence rizikového chování 

Během školního roku 2017/2018 všichni učitelé pokračovali v plnění úkolů 

Minimálního preventivního programu, jehož cílem je vést žáky ke zdravému sebevědomí 

a sebehodnocení, zdravému životnímu stylu, seznámení žáků s drogovou problematikou 

přiměřeně věku. Součástí tohoto programu je také včasné odhalování a řešení 

antisociálního chování žáků (šikana, agresivita, záškoláctví, hrubé jednání žáků atd.) a 

zaměření se na nebezpečí rozvoje závislosti mladistvých. 
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Všichni učitelé se podíleli na přípravě různých výchovně vzdělávacích akcí, do kterých se 

zapojili žáci naší školy. Pedagogové využívali k osvětě vhodných vyučovacích hodin, 

třídnických hodin, volitelné předměty či školní akce. Ve výchově ke zdraví a občanské 

výchově je této problematice věnováno více času. Výchovně byly využity vhodné náměty 

z učebnic, videa a další materiály. Žáci se zapojili do školních a mimoškolních zájmových 

kroužků a aktivit. Účastnili se různých sportovních aktivit a pěveckých vystoupení. 

V 1. pololetí bylo provedeno sociometrické šetření klimatu třídy v 6. třídě, protože se 

jednalo o nově vzniklý kolektiv. Ve třídě převládají dobré vztahy, vznikly nové 

kamarádské vazby mezi novými spolužáky. K tomu velkou mírou přispěl adaptační kurz, 

který proběhl v září. V druhém pololetí po dohodě s třídními učiteli k sociometrickému 

šetření nedošlo. Podle zpráv třídních učitelů převládají ve třídách dobré a kamarádské 

vztahy. V každé třídě se vyskytují žáci, kteří by se potencionálně mohli stát agresory či 

obětí šikany. Těmto žáků nadále věnujeme zvýšenou pozornost, včetně jejich postavení 

v kolektivu třídy. Zaznamenané neshody či problémy mezi žáky jsou řešeny ihned, 

především za účasti třídního učitele a výchovného poradce. V případě potřeby jednáme 

přímo s rodiči. Z jednání vedeme zápisy, které jsou součástí katalogového listu žáka. 

Během školního roku nebyla na naší škole zjištěna tvrdá šikana a otevřená stupňovaná 

agrese proti jednotlivým žákům.  

V druhém pololetí jsme řešili jeden případ kouření cigaret žáka z 8. ročníku na 

chlapeckých záchodech. Jinak se nevyskytl žádný případ požívání alkoholu, návykových 

látek či kouření cigaret v prostorách školy. Víme také, že se naši žáci ve svém volném 

čase dostávají do kontaktu s těmito látkami. Někteří z nich přiznávají v anonymním 

dotazníku, že se s těmito látkami setkali a požívali je opakovaně. 

V páté třídě jsme prováděli šetření s podezřením na šikanu, ta se však neprokázala. 

V tomto školním roce byla udělena 3 z chování žákovi z 8. ročníku, který má také 

18 neomluvených hodin. V 7. ročníku byla udělena důtka třídní učitelky 1 žákovi, který 

má 18 neomluvených hodin. V 6. ročníku byla udělena důtka třídní učitelky také 

1 žákovi, který má 20 neomluvených hodin. Absence těchto žáků byly projednávány 

se zákonnými zástupci. Zlepšení situace nastalo až po svolání výchovných komisí. 

V prvním pololetí proběhly v rámci prevence rizikových projevů chování programy na 

téma: 

Drogy a jejich dopad na zdraví – beseda pro 7. – 9. ročník 

Netolismus – zážitkový preventivní program pro 5. -6. ročník 

V lednu byly aktualizovány přílohy Metodického doporučení – kyberšikana, vandalismu 

a záškoláctví. Se změnami v těchto přílohách byli seznámeni učitelé na pedagogické 

radě. 

Jako metodik prevence se pravidelně účastním schůzek pořádaných paní Šimečkovou na 

Pedagogicko-psychologické poradně v Opavě. O novinkách a změnách v rámci prevence 
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(kyberšikana, záškoláctví, vandalismus, výkaznictví on-line) jsem informovala své 

kolegy a kolegyně průběžně nebo v rámci porad. 

Vypracovala Mgr. Lucie Palyzová 

 

5.7. Hodnocení úrazovosti žáků 

Ve školním roce 2017/2018 bylo zaznamenáno na I. A II. Stupni naší školy celkem 

14 úrazů. Každý úraz byl řádně ošetřen dozorujícím učitelem a zapsán do knihy úrazů. 

Po základním ošetření ve škole byli tito žáci odesláni k odbornému ošetření.  

Ve všech případech se jednalo o lehká zranění. Převažovaly zejména poranění dolních 

nebo horních končetin. V 71% se jednalo o podvrtnutí nebo naražení prstů nebo ramene 

(57 %), ve 2 případech šlo o zlomeninu. Dva úrazy se týkaly hlavy, prvním bylo naražení 

v oblasti oka a druhým rozbitá hlava po skoku do bazénu. 

70% všech zranění se stala v hodinách tělesné výchovy, nejčastěji při míčových hrách, 

jako jsou vybíjená nebo basketbal. Pouze dva případy za celý školní rok se staly během 

přestávky, stejný počet potom při činnostech mimo školní areál (exkurze, školní výlet).  

Ze všech úrazů bylo u šesti požádáno o odškodnění a všechna byla kladně vyřízena 

(částkou 32 975Kč). 

Vypracovala Mgr. Petra Švanová 
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Martin 
Nevřela 

14.12.2017 Jak motivovat žáka 
Hany Kvapilové 
20, Opava – 
Město 

  

Michaela 
Ištvánová 

03.11.2017 
Zdravotník zotavovacích akcí – 

doškolení  
Opava   

Michaela 
Ištvánová 

10.10., 23.10., 
24.10., 14. 11. 

2017  
Reedukace vývojových poruch učení Ostrava   

Michaela 
Ištvánová 

28.02.2018 
Konference Global Schools: Jak 

připravit děti na výzvy současného 
světa? 

Ostrava   

Michaela 
Ištvánová 

25.05.2018 CLIL v praxi na 2. st. ZŠ  Opava   

Petra 
Švanová 

září 2017-leden 
2018 

Konverzace s rodilým mluvčím ZŠ Chuchelná   

Jiří Joško 07.05.2018 
Reforma financování regionálního 

školství 
Ostrava   

Jiří Joško 19.04.2018 DM Software pro administrátory Ostrava   

Monika 
Slivková 

30.11.2017 
Konference Na technologiích ve 

škole záleží 
Ostrava   

Monika 
Slivková 

1. a 6. 12. 2017 
Jak vytvořit efektivní strukturu 

reedukační péče 
Opava šablony 

Monika 
Slivková 

07.03.2018 Metodická poradna Ostrava   

Monika 
Slivková 

6. 10. 2017 – 22. 
9. 2018 

Mentorský výcvik pro učitele Ostrava šablony 

Palyzová 
Lucie 

27.09.2017 Jak na výuku EVVO na Hlučínsku? 
Přírodní lokality 
Hlučínska 

workshop 

Palyzová 
Lucie 

10.05.2018 Jak na výuku EVVO na Hlučínsku? 
Přírodní lokality 
Hlučínska 

workshop 

Palyzová 
Lucie 

25.05.2018 CLIL v praxi na 2. st. ZŠ KVIC Opava šablony 

Palyzová 
Lucie 

září 2017-leden 
2018 

Konverzace v anglickém jazyku 
s rodilým mluvčím 

ZŠ Chuchenlá šablony 

Palyzová 
Lucie 

září 2017 – 
červen 2018 

Přípravný kurz k FCE Hello Opava šablony 

Helena 
Musilová 

10.10.2017 
Prezentace studijních programů 
gymnázií SŠ a SOU pro výchovné 

poradce ZŠ 
Opava, KVIC   

Helena 
Musilová 

15.11.2017 Tvorba IVP pro žáky s LMR Opava, SPC   

Helena 
Musilová 

31.01.2018 
Schůzka výchovných poradců v PPP 

v Opavě 
Opava, PPP   

Helena 
Musilová 

14.05.2018 
Výchovným poradcem na základní 

škole 
 

Opava, KVIC   
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Martina 
Jakšová 

16. 04. 2018 
Posouzení vývoje čtení a psaní na 

1.st. ZŠ 
Opava, KVIC  

Jarmila 
Wilczková 

září 2017-leden 
2018 

Konverzace v anglickém jazyku 
s rodilým mluvčím 

ZŠ Chuchelná šablony 

Jarmila 
Wilczková 

září 2017 – 
červen 2018 

Přípravný kurz k FCE Hello Opava šablony 

Alena 
Němcová 

březen 2018 
Metodická konference 

nakladatelství Klett pro vyučující 
německého jazyka 

Olomouc  

Alena 
Němcová 

červen 2018 
Internationale Fortbildungswoche 

für Lehrkräfte an 
Minderheitenschulen 

Maďarsko - Pécs  

Alena 
Němcová 

Červenec 2018 
Fachseminar für 

Grundschullehrerinnen (Thema: 
Sprache, Musik und Farben) 

Německo, 
Ottobeuren  
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 

7.1. Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2017/2018 

Pěvecký kroužek Zlatonky - Mgr. Helena Musilová 

Kytarový kroužek – začátečníci – Mgr. Helena Musilová 

Keramika – Mgr. Martina Jakšová 

Taneční kroužek – KST Hlučín, Jakub Dávidek 

Volejbal – Bc. Martin Nevřela 

Florbal – Bc. Martin Nevřela 

Mažoretky – CVČ Kravaře 

Vědecké pokusy – Kroužky Ostrava, M. Benešová 

Parkour – Kroužky Ostrava, Marek Moravec 

 

7.2. Projekty a vzdělávací programy 

Hyde Park – vysílání ve školním rozhlasu je dlouhodobý projekt. Žáci pátého až 

devátého ročníku informovali každé dva měsíce své spolužáky o dění ve škole, v obci a 

okolí. Způsob prezentace zpráv byl na každém vysílacím týmu pod vedením svého 

třídního učitele. Závěrečným Hyde parkem - videoprojekcí se rozloučili žáci devátého 

ročníku koncem června. 

Sběr papíru – škola pokračovala v ekologickém projektu „Zelený strom“ firmy ORC 

recycling z Ostravy - Petřkovic. Celkem se nasbíralo 12 680 kg papíru. Naše škola se 

umístila na 16. místě v soutěži v celkovém počtu kilogramů sběrného papíru a na 

15. místě v průměru na žáka ze 78 zapojených škol. Tento projekt je celoroční a zapojily 

se do něj všechny třídy. V závěru roku byly rozděleny finanční odměny těmto třídám: 

1. místo 9. ročník, který zvítězil v počtu nejvíce nasbíraných kilogramů a v průměru na 

žáka, 2. místo získal 1. ročník v množství nasbíraného papíru a 3. ročník v průměru na 

žáka, o 3. místo se podělil 6. a 1. ročník. Na odměny se rozdělilo 6000 Kč. 

Turnaj čtyř škol – naše škola začala spolupracovat se základní školou Píšť, Sudice a 

Bohuslavice na pořádání sportovních soutěží. Každá škola uspořádala jednu sportovní 

soutěž za školní rok. ZŠ Sudice připravila mikulášský florbalový turnaj, ZŠ Píšť 

novoroční vybíjenou a naše škola atletický čtyřboj. Tato spolupráce bude dále rozvíjena 

ve školním roce 2018/19. 

Pilotáž učebnic a pracovních sešitů New Bloggers – během celého školního roku 

probíhala v 6. ročníku pilotáž učebnic a pracovních sešitů anglického jazyka 

nakladatelství Klett. Učitelky anglického jazyka Mgr. Petra Švanová a Mgr. Jarmila 
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Wilczková zkoušely učit podle těchto učebnic, často nad nimi diskutovaly a poté 

předávaly nakladatelství své zkušenosti. 

Adaptační kurz – proběhl 18. 9. a 19. 9. pro žáky 6. ročníku v areálu Dobré pohody 

v Žimrovicích. Cílem kurzu bylo, aby se žáci a jejich třídní učitelka Mgr. Michaela 

Ištvánová lépe poznali a usnadnili si začátky v novém kolektivu. Celý kurz byl nabitý 

mnoha aktivitami. V nich měli žáci za úkol zjistit co nejvíce informací o svém novém 

spolužákovi nebo také o paní učitelce. Vyzkoušeli si, nakolik svým spolužákům důvěřují. 

Žáci si také zkusili uvařit na ohni „lektvar“, přičemž suroviny na jeho výrobu si museli 

nejprve podle indicií najít. Změřili své síly v různých hrách a ve volném čase hráli fotbal 

a další míčové hry. Program kurzu si připravily Mgr. Hana Birtková a Mgr. Lucie 

Palyzová, které ho také vedly.  

Vánoční jarmark – se konal sobotu 2. 12. tradičně na prostranství před kostelem. Žáci 

školy se na něm podíleli výrobou mnoha vánočních dekorací, které si návštěvníci 

jarmarku mohli zakoupit u našeho stánku. Poslechnout si mohli také krátké vystoupení 

pěveckého sboru Zlatonky. Malí i velcí byli také vítáni v dílničkách pod kostelem, kde 

mohli vytvořit další vánoční dekorace. Pro všechny návštěvníky bylo přichystáno 

občerstvení a zpřístupněna kaple Lichnovských či Vojenské muzeum.  

Talent roku – druhý ročník této soutěže proběhl ve středu 28. 3. 2018 v tělocvičně ZŠ. 

Přihlásilo se 10 vystupujících čísel – různorodých, nápaditých, pečlivě připravených a 

jedinečných. Nebylo jednoduché vybrat si pouze jedno vystoupení ze dvou kategorií. 

V 1. kategorii vyhrála Kapellla se skladbou Oceány ve složení Ester Kamrádová, 

Dominika Musilová a Kryštof Musila, v 2. kategorii zvítězil Lukáš Hluchník s vlastní 

písničkou Song a taneční vystoupení 9. ročníku Pařba deváťáků. Absolutním vítězem se 

stala Kapellla.  

Klokan 2018 – celoškolní soutěž, která vychází z celosvětové soutěže Matematický 

klokan. Žáci mohli soutěžit v těchto sekcích: Matematika, Český jazyk, Anglický jazyk, 

Člověk a jeho svět, Občanská výchova, Pracovní činnosti – dílny, Tělesná výchova a 

Výtvarná výchova. Ve všech sekcích žáci plnili různé úkoly nebo vyplňovali testy. Pouze 

výsledky Matematického klokana se posílají dále ke zpracování, takže žáci absolvují 

okresní, státní i mezinárodní kolo v jednom dni. Nejlepšího výsledku dosáhl Jan Stoček 

z 3. ročníku, který s celkovým počtem 85 bodů v kategorii Cvrček skončil na 1. místě 

v okrese Opava.  

Den Země – odpady, problém každého – každoroční akce s ekologickým zaměřením. 

Žáci 1. stupně navštívili ZOO Ostrava, kde absolvovali vzdělávací programy Mláďata a 

Les všemi smysly. Žáci 6. – 9. ročníku prováděli úklid v katastru obce – sbírali odpadky 

v okolí cest a lesů. 

Den matek – proběhl v neděli 6. 5. 2018 v Kulturním domě Chuchelná. Vystupovali děti 

z mateřské školy a žáci školy pod vedením třídních učitelek a vedoucích kroužků. 

Výzdobu sálu připravily děti ze školní družiny pod vedením paní vychovatelek. Celý 
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program tanečních, sportovních a hudebních vystoupení si užil sál zaplněný do 

posledního místa. Všechna vystoupení lze shlédnout na stránkách školy.  

Jazykový pobyt - v květnu navštívilo 13 žáků ze 7., 8. a 9. ročníku s Mgr. Petrou 

Švanovou hlavní město Velké Británie – Londýn. Žáci měli možnost strávit několik dnů 

v anglických rodinách a prakticky zúročit své znalosti angličtiny. V Londýně si prohlédli 

mnoho zajímavých míst. Prohlídku započali přejezdem lanovkou nad řekou Temží. Poté 

se již vláčkem přesunuli do centra, kde mohli obdivovat například hrad Tower a s ním 

sousedící Tower Bridge, katedrálu sv. Pavla, Trafalgarské náměstí s národní galerií. 

Večer se sice unavení, ale rozhodně natěšení, rozjeli do svých rodin, které jim na tři dny 

nejen poskytly střechu nad hlavou, ale také jim umožnily poznat, jako to v takové pravé 

anglické domácnosti chodí. Druhý den byl ve znamení Harryho Pottera. Nejprve 

navštívili filmová studia Warner Bross, kde se dozvěděli vše o natáčení a zákulisí tohoto 

veleúspěšného filmu. Pak se přesunuli do univerzitního města Oxford, kde prošli 

nejznámější kolej Christ Church. Následující den opět vyjeli na výlet, tentokrát do města 

Windsor, kde anglická královna tráví svůj čas. Poslední den pobytu opět věnovali 

prohlídce Londýna. Navštívili nultý poledník, pokračovali lodí k Londýnskému Oku, 

zhlédli 4D představení, vyfotili se před Buckinghamským palácem a vše zakončili 

návštěvou muzea voskových figurín Madame Tussauds. A pak už zbývalo jen zamávat a 

se spoustou krásných a nezapomenutelných zážitků se vydat na cestu domů. 

Branný den – vychází z projektu Škola, instituce a neziskové organizace. Proběhl 

v pátek 8. 6. 2018 v areálu Základní školy a Resty.   

Žáci byli rozděleni do 31 skupin napříč ročníky, tzn. v družstvu, byli zastoupeni žáci od 

1. do 9. třídy, jak je určil los. Každému družstvu „velel“ stanovený deváťák, nebo osmák. 

Postupně družstva absolvovala 8 stanovišť, na kterých si pod vedením jednotlivých 

vojáků žáci zkusili nejrůznější vojenské disciplíny. Prošli těmito stanovišti: 

1. Střelba z kuše 

2. Střelba ze vzduchovky 

3. Zdravověda 

4. Překážková dráha „Cesta bojovníka“ 

5. Odnášení min  

6. Topografie 

7. Týmová spolupráce 

Zajímavá byla přednáška pana Rostislava Pečinky a zároveň si soutěžící mohli vyzkoušet 

maskovací vojenské oblečení, podívat se do vojenských dalekohledů, podržet repliky 

vojenské výstroje. 

Bodové skóre jednotlivých družstev nakonec stanovilo pořadí úspěšnosti: 
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1. místo – Družstvo č. 20 (Obrusník Vilém, Nevřelová Markéta, Otlík Samuel, Němec  

        Štěpán, Zemanová Karolína) 

2. místo – Družstvo č. 27 (Nováková Patricie, Nevřela Matěj, Pekárková Tereza,  

            Komárková Kateřina, Josefus Alexandr) 

3. místo – Družstvo č. 4 (Hluchník Štěpán, Panovcová Sára, Englisch Dalibor, Vilímová  

     Eliška) 

Zábavnou, týmovou a soutěživou formou se legionáři snažili předat všem dětem 

nezbytné informace, které mají zvýšit jejich všeobecný přehled a bezpečí jich samotných, 

ale také lidí v jejich okolí. 

Vypracoval vedoucí branného dne: Bc. Martin Nevřela 

 

Dětský den – zábavné odpoledne 

V sobotu 2. 6. pořádal Spolek rodičů Zábavné odpoledne při příležitosti Dne dětí a oslav 

60. výročí založení nové školní budovy. Spolek rodičů si tentokrát pro děti připravil 

hledání „kešek“ umístěných na různých místech areálu a několik stanovišť se zábavnými 

úkoly. Po nalezení všech symbolů nebo dílků puzzlí (dle své věkové kategorie) ukrytých 

na „keškách“ i získaných na stanovištích mohly děti vyluštit šifru či poskládat pohádkový 

obrázek. Odměnou jim byl nanuk. 

Měly také možnost vydovádět se na skákacím hradu, zahrát si ping-pong, zakopat si 

s míčem či dokonce zastřílet si z paintballové pušky. Pro všechny zájemce byla otevřena 

samozřejmě expozice fotografií, kronik, výtvarných prací apod., která byla vytvořena při 

příležitosti 60. výročí založení nové školní budovy. A samozřejmě se všichni návštěvníci 

měli možnost dostatečně občerstvit. 

Žáci a jejich aktivity 

Žáci 9. ročníku se zapojili do charitativní sbírky Život dětem, kde vybrali částku 1000 Kč. 

Dále uspořádali Halloweenskou party, Mikulášskou nadílku pro děti ZŠ, Valentýnské 

promítání CineSchool, pyžamovou party. Pomáhali učitelům při pořádání dalších 

školních akcí.  

7.3. Soutěže a olympiády 

Škola každoročně organizuje školní kola olympiád v naukových předmětech. Letos se 

žáci zúčastnili školních kol olympiády z anglického jazyka, českého jazyka, matematiky, 

z dějepisu, ze zeměpisu, z biologie. Dále proběhla soutěž Klokan, Technické dovednosti, 

Mladý chemik, Dopravní soutěž a mnoho sportovních soutěží. 
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Naukové soutěže, olympiády a sportovní soutěže 

Jméno Třída Soutěž Umístění 

Dalibor Englisch VII. 
Olympiáda z anglického 

jazyka 

1. místo (školní kolo) 
16. místo (okresní kolo) 

Eliška Kousalová IX. 
1. místo (školní kolo) 
30. místo (okresní kolo) 

 Patricie Nováková IX. 
Olympiáda z českého 

jazyka 
1. místo (školní kolo) 

Robin Harazim VII. Olympiáda z dějepisu 
1. místo (školní kolo) 
17. místo (okresní kolo) 

Tereza Pekárková VII. 
Zeměpisná olympiáda 

1. místo (školní kolo) 
8. místo (okresní kolo) 

Marek Obrusník IX. 
2. místo (školní kolo) 
16. místo (okresní kolo) 

Tereza Pekárková VII. Biologická olympiáda 
1. místo (školní kolo) 
11. místo (okresní kolo) 

Dominika Musilová VI. 

Matematická olympiáda 

úspěšný řešitel (škol. kolo) 
45. – 48. místo (okres. kolo) 

Lukáš Dubělčík VI. 
úspěšný řešitel (škol. kolo) 
34. – 40. místo (okres. kolo) 

Alexandra Trávníčková VII. 
úspěšný řešitel (škol. kolo) 
1. místo (okresní kolo) 

Radim Boček VIII. 
Přírodovědný klokan 

1. místo (školní kolo) 
Natálie Kociánová IX. 2. místo (školní kolo) 
Patricie Nováková IX. 3. místo (školní kolo) 

Matěj Vilím I. 
Matematický klokan - 

Prvňáček 1. místo (školní kolo) 

Jan Stoček III. 
Matematický klokan - 

Cvrček 
1. místo (školní kolo) 
1. místo v okrese 

Ondřej Nábělek V. 
Matematický klokan - 

Klokánek 1. místo (školní kolo) 

Michael Riemel VI. 
Matematický klokan - 

Benjamín 1. místo (školní kolo) 

Marek Obrusník IX. 
Matematický klokan - 

Kadet 1. místo (školní kolo) 

Matěj Komárek VII. Soutěž v technických 

dovednostech 
15. místo okresního finále 

Aleš Návrat VII. 15. místo okresního finále 

Marek Obrusník IX. 

Hledáme mladého 

chemika 

1. místo (školní kolo) 
75. místo (regionální kolo) 

Karin Dostálová IX. 
2. místo (školní kolo) 
139. místo (regionální kolo) 

Eliška Kousalová VIII. 
3. místo (školní kolo) 
159. místo (regionální kolo) 
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Jméno Třída Soutěž Umístění 

Patrik Jaroš 

Filip Halfar 
I. 

Dopravní soutěž 

1. místo (školní kolo) 

Sofie Náhlíková II. 1. místo (školní kolo) 

Sabina Zajíčková IV. 1. místo (školní kolo) 

Valerie Kamrádová VII. Přespolní běh 3. místo (okresní finále) 

Vojtěch Jakš IX. 

Vánoční laťka 

1. místo (školní kolo) 

Pavel Návrat IX. 2. místo (školní kolo) 

Robert Giňa  3. místo (školní kolo) 

Nikol Zajíčková  VIII. 1. místo (školní kolo) 

Vanesa Solichová VII. 2. místo (školní kolo) 

Hana Riemlová VIII. 3. místo (školní kolo) 

Adam Meinhard VII. 

Sportovec roku – celoroční 

školní soutěž 

1. místo 

Štěpán Hluchník VIII. 2. místo 

Matěj Komárek VII. 3. místo 

Nikol Zajíčková VIII. 1. místo 

Amálie Kamrádová VII. 2. místo 

Nela Obrusníková VIII. 3. místo 

Michael Riemel VI. 
Malujeme se školním 

projektem 

Ocenění  

Nela Obrusníková VIII. Ocenění 

Klára Scheidrová IX. Ocenění 

Julie Kremzerová IV. 
Namaluj svůj svět 

1. místo 

Sabina Zajíčková III. 3. místo 
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Sportovní soutěže  

  

Název soutěže Obsah Účast Umístění 

1.  Přespolní běh na 
stříbrném jezeře 
v Opavě 

okrskové kolo 20 žáků 3. místo 

2. „Najdi si svou kešku“  Orientační běh v Opavě 15 žáků 
 

3.  Florbal školní turnaj 24 žáků 
 4.  Sportovní piškvorky školní turnaj 24 žáků 
 5. Halová kopaná školní turnaj 10 žáků 
 6. Noční orientační běh školní orientační běh  14 žáků 

 
7. Aquapark výlet sportovního tréninku 29 žáků   

8. Florbal okresní finále 10 žáků  3. místo 

9. Vánoční laťka v Opavě okresní kolo 12 žáků 
bez 

postupu 

10.  Bricks Game a 
Bridge Builder Game Soutěž spolupráce v Opavě 10 žáků 

bez 
postupu 

11. Vánoční laťka školní soutěž 
27 žáků 

11 bývalých žáků 27 

12. Futsal školní turnaj  24 žáků 
 13 Stolní tenis školní turnaj 12 žáků 
 14. Bully aréna Výlet sportovního tréninku 29 žáků 
 15. Hokej na rybníku Školní akce 35 žáků  

16. Florbal 
Turnaj čtyř škol (Sudice, Píšť, 
Bohuslavice) 

8 žáků 3. místo 

17. Štafetový pohár štafetový běh žáků 1. stupně v Opavě 17 žáků 12. místo 

18. Trampolínárna Výlet sportovního tréninku 40 žáků 
 19. Fotbal školní zápas o pohár ředitelky školy 23 žáků 
 

20. Atletický čtyřboj 
čtyřboj čtyř škol (Sudice, Píšť, 
Bohuslavice) 16 žáků 

1. místo 
3. místo 
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7.4. Akce školy 

04. 09. 2017 - Slavnostní zahájení nového školního roku 

12. 09.2017 – Okresní finále přespolního běhu 

18. - 19. 09. 2017 – Adaptační kurz 6. ročníku 

20. 09. 2017 – „Najdi si svou kešku“ – soutěž v Opavě 

26. 09. 2017 – Přednáška Drogy a jejich dopad na zdraví pro 7 - 9. ročník 

04. 10. 2017 – Drakiáda 

05. 10. 2017 – Exkurze ve Slezském muzeu Opava 7. ročník 

07. 10. – 10. 10. 2017 – Sběr papíru – první kolo 

11. 10. 2017 – Školní florbalový turnaj 

12. 10. 2017 – Schůze Spolku rodičů 

18. 10. 2018 – Slavnostní otevření budovy obecního úřadu – kulturní vystoupení 

19. 10. 2017 – Sportovní odpoledne se školní družinou č. 1 

24. 10. 2017 – Kulturní vystoupení pro seniory v KD Chuchelná 

25. 10. 2017 – Hydepark 9. třída 

25. 10. 2017 – Návštěva Slezského muzea v Opavě – 6. ročník 

01. 11. 2017 – Návštěva Skanzenu v Bolaticích – 3. ročník 

02. 11. 2017 – Turnaj ve sportovních piškvorkách 

03. 11. 2017 – Halloweenská párty 

03. 11. – 14. 11. 2017 – Testování SCIO žáků 9. tříd 

07. 11. 2017 – Sálová kopaná v Bolaticích – turnaj chlapců 

09. 11. 2017 – Informa v Opavě 

13. 11. 2017 – Návštěva dětí z MŠ v 1. třídě 

13. 11. 2017 – Výtvarné odpoledne ve školní družině s CVČ Kravaře 

14. 11. 2017 – Netolismus – preventivní program pro 5. a 6. ročník 

15. 11. 2017 – Noční orientační běh dvojic 

21. 11. 2017 – Pasování na čtenáře – 1. ročník 

22. 11. 2017 – Konzultační den 

24. 11. 2017 – Školní kolo Dějepisné olympiády  

27. 11. 2017 – Andrzejky v Krzanowicach – 5. a 6. ročník 
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28. 11. 2017 – Odpoledne s enkaustikou 

30. 11. 2017 - Sportovní odpoledne se školní družinou č. 2 

01. 12. 2017 – Vikingové – divadelní představení v KD Chuchelná 

02. 12. 2017 – Mikulášský jarmark u kostela 

05. 12. 2017 – Mikuláš ve škole 

05. 12. 2017 – Okresní finále ve florbalu v Bolaticích 

05. 12. 2017 - Sběr papíru – druhé kolo 

07. 12. 2017 – Vánoční laťka v Opavě 

11. 12. 2017 – Pečení perníků ve školní kuchyni a výroba přání – akce ŠD 

13. 12. 2017 – Brick Gate a Bricks Builter Game v Opavě 

14. 02. 2017 – Hledáme mladého chemika – 2. kolo 

18. 12. 2017 - Vystoupení pěveckého sboru v MŠ 

19. 12. 2017 – Vystoupení pěveckého sboru v rehabilitačním ústavu 

19. 12. – 20. 12. 2017 – Vánoční besídky ve třídách školní družiny 

22. 12. 2017 – Hyde Park – 8. třída 

22. 12. 2017 – Školní Vánoční laťka 2017 

12. 01. a 26. 01. 2018 – Volba prezidenta na 2. stupni ZŠ 

16. 01. 2018 – Okresní kolo Dějepisné olympiády 

18. 01. 2018 – Školní florbalový turnaj 

22. 01. 2018 – Palačinkový den v ŠD 

23. 01. 2018 – Turnaj v „Člověče nezlob se“ v ŠD 

31. 01. 2018 – Přednášky Mgr. J. Macků PhD. O hudebních nástrojích 

31. 01. 2018 – Vysvědčení za 1. pololetí 

01. 02. 2018 – Exkurze v Muzeu Hlučínska – 4. ročník 

02. 02. 2018 – Ples Spolku rodičů 

06. 02. 2018 – Den s rodilým mluvčím 5. – 9. ročník 

08. 02. 2018 – Okresní kolo olympiády z anglického jazyka – 9. ročník 

09. 02. 2017 – Návštěva žáků 8. ročníku Obecního úřadu v Chuchelné  

11. 02. 2018 – Maškarní ples 

15. 02. 2018 – Okresní kolo olympiády z anglického jazyka – 7. ročník 
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16. 02. 2018 – Cine-School 

19. 02. 2018 – Pečení bábovek – akce ŠD 

20. 02. 2018 – Zakládání měst – návštěva muzea 7. ročník 

20. 02. 2018 - Okresní kolo zeměpisné olympiády 

21. 02. 2018 – Školní turnaj ve stolním tenise 

22. 02. 2018 – Sportovní odpoledne se školní družinou č. 3 

28. 02. 2018 – Literární dílničky s Milanem Šťastným – 2. – 5. ročník 

28. 02. 2018 -  Hokej na rybníku 

02. 03. 2018 – Návštěva předškoláků ve školní družině 

12. 03. 2018 – Pečení pizzy ve školní družině 

16. 03. 2018 – Soutěž Klokan 2018 

19. 03. 2018 – Zájezd 9. ročníku do Osvětimi – družební akce 

19. 03. – 20. 03. 2018 – Sběr starého papíru 

28. 03. 2018 – Hyde Park – 7. třída 

28. 03. 2018 – Talent roku 2018 

06. 04. 2018 – Den učitelů  

11. 04. 2018 – Zápis dětí do 1. ročníku 

11. 04. 2018 – Street basketbal – školní turnaj 

12. a 16. 04. 2018 – Přijímací zkoušky na střední školy 

12. 04. 2018 – Okresní kolo biologické olympiády  

13. 04. 2018 – Florbalový turnaj v Sudicích 

13. a 27. 04. 2018 – Hasík pro 2. a 6. ročník 

16. 04. - 17. 04. 2018 – Sběr starého papíru 

17. 04. 2018 – Dopravní soutěž 1. stupně 

17. 04. 2018 – Okresní kolo matematické olympiády 

19. 04. 2018 – Štafetový pohár žáků 1. stupně v Opavě 

20. 04. 2018 – Den Země 

20. 04. 2018 – Trampolíny v ENHA FREESTYLE v Ostravě  

24. 04. 2018 – Okresní finále v Technických dovednostech  

25. 04. 2018 – Konzultační den 
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26. 04. 2018 - Exkurze v ČT Ostrava a v EKOVě - 8. a 9. ročník 

06. 05. 2018 – Den matek – KD Chuchelná 

14. – 18. 05. 2018 – Testování SCIO žáků 8. ročníku 

15. 05. 2018 – Exkurze v PF plasty Chuchelná, 8. ročník 

17. 05. 2018 – Hydepark 6. roč. 

18. 05. 2018 – Veselé zpívání – přehlídka pěveckých sborů  

20. – 25. 05. 2018 – Zájezd žáků 7. – 9. ročníku do Anglie 

30. 05. 2018 – Fotbalový zápas o pohár ředitelky školy 

30. 5. a 6. 5. 2018 – Finanční gramotnost – přednášky pro 9. ročník  

01. 06. 2018 – Ředitelské volno 

01. 06. 2018 – Zahradní slavnost - oslavy 60. výročí budovy školy 

02. 06. 2018 – Zábavné odpoledne pořádané Spolkem rodičů 

04. 06. 2018 – Školní výlet v Hradci nad Moravicí – 4. a 5. ročník 

04. 06. 2018 – Atletický čtyřboj soutěž okolních škol 

05. 06. 2018 – Olympiáda školních družin 

08. 06. 2018 – Branný den 

11. 06. 2018 – Fotografování tříd 

11. – 12. 06. 2018 – Sběr papíru 

Školní výlety jednotlivých tříd: 

 22. 06. 2018 - 1. – 3. ročník ZOO Lešná 

 22. 06. 2018 - 4. ročník – cyklovýlet po okolí Chuchelné 

 19. 06. 2018 - 4. a 5. ročník rafty na Opavici 

 21. – 22. 06. 2018 – 6. ročník - Trojanovice 

 18. – 19. 06. 2018 - 7. ročník – Trojanovice 

 21. – 22. 06. 2018 – 8. ročník – Tošovice a Fulnek 

 13. – 16. 06. 2018 - 9. ročník – Olomouc 

26. 06. 2018 – Hyde park 5. ročník 

27. 06. 2018 – Hyde park 9. třída 

27. 06. 2018 – Pyžamová party  

27. 06. 2018 – Výměna učebnic 
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28. 06. 2018 – Třídní den - CineStar Opava 

29. 06. 2018 – Slavnostní ukončení školního roku 

 

8. Mezinárodní spolupráce 

Škola pokračovala v přeshraniční spolupráci se školou v polských Krzanowicach.  

Koncem listopadu jeli žáci 5. a 6. ročníku do polské školy na Andrzejky. V březnu jeli žáci 

9. ročníku společně s polskými spolužáky na zájezd do Osvětimi a Krakova. Děti z polské 

školy navštívily s rodiči dětský den a naopak naše děti jely na Den dětí do Krzanowic.  

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

V tomto školním roce proběhlo Inspekční dotazníkové šetření: 

 Mediální výchova 

V tomto školním roce neproběhlo žádné šetření ČŠI na místě. 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

Jsou uvedeny v samostatné příloze a jsou všechny k nahlédnutí u zřizovatele nebo 

v kanceláři účetní školy. 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

V tomto školním roce se čerpají finanční prostředky z dotace z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování v celkové částce 685 689,- Kč. V mateřské škole je z těchto 

prostředků financována asistentka pedagoga. Učitelé se vzdělávají v oblasti inkluze, 

cizích jazyků, čtenářské a matematické gramotnosti, mentoringu. Na základní škole 

probíhá doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.   

Byla podána žádost o podporu ze SFŽP z výzvy č. 13/2017 Podpora pobytových 

výukových programů – environmentální výchova pro žáky 1. -5. ročníku. Škola obdržela 

částku 121 800 Kč na realizaci tohoto projektu. Ozdravné pobyty proběhnou v říjnu 

2018.  

Také byla podána žádost o dotaci na dopravu na plavání z rozvojového programu  MŠMT 

- Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa), č.j. MSMT-

10011/2018-1.  



Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace 

Komenského 186, 747 24 Chuchelná 

 

30 

V tomto školním roce jsme se zapojili do činnosti MAS Hlučínsko a podíleli se na 

aktualizaci Místního akčního plánu. Dále budeme pokračovat v MAS II. 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

Ve školním roce 2017 – 2018 se naše škola do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení nezapojila. 

 

13.  Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 

Školní projekt 

V tomto školním roce se škola zapojila do Školního projektu – Ovoce a zelenina do škol a 

Mléko do škol. Nárok na dotované ovoce a zeleninu i mléčné výrobky mají zcela zdarma 

všichni žáci 1. – 9. ročníku. Již několik let spolupracuje s firmou OVOCENTRUM 

z Valašského Meziříčí. 

 

14. Údaje o spolupráci s organizacemi a dalšími partnery  

Při plnění úkolů ve vzdělávání škola spolupracuje s níže uvedenými subjekty: 

Obecní úřad Chuchelná  

Školská rada 

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Chuchelná 

Pedagogicko – psychologická poradna Opava 

SPC Srdce Opava 

CVČ Kravaře 

KST Hlučín 

Kroužky Ostrava 

TJ Spartak Chuchelná 

SDH Chuchelná 
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15. Mateřská škola 

Obsah výroční zprávy: 

1. Základní údaje o škole 

2. Přehled oborů vzdělávání 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

4. Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání 

5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti 

9. Údaje o spolupráci s rodiči a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

10. Závěr 

 

1.  Základní údaje o škole 

Název školy: ZŠ a MŠ Chuchelná, příspěvková organizace 

Adresa mateřské školy: Mateřská škola Chuchelná, Komenského 300 

Zřizovatel: Obecní úřad Chuchelná, K. M. Lichnovského 10 

Tel. 553 650 128, e-mail: mskolka.chuchelna@volny.cz 

Přehled hlavní činnosti: předškolní vzdělávání dětí. 

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání 2,5 – 7 letým dětem ve dvou třídách, 

do nichž jsou děti rozděleny podle věku. V I. třídě bylo zapsáno 25 a ve II. třídě rovněž 

25 dětí. 

Hlavní činností mateřské školy je zabezpečování předškolní výchovy, kterou se rozumí 

zabezpečení uspokojování přirozených potřeb dítěte a podpora zdravého tělesného, 

psychického a sociálního vývoje dítěte. Vzdělávání dětí probíhá v úzké spolupráci rodiny 

s mateřskou školou. 

Postupně probíhá modernizace vybavení tříd, v tomto školním roce byl dokoupen 

nábytek do I. třídy. Průběžně, dle finančních možností, se obnovuje vybavení hračkami, 

pomůckami. Děti se samy podílely na úpravě a výzdobě prostředí. Na chodbách, 

v šatnách a ve vstupní hale jsou plochy reprezentující výsledky dětských prací. 

V červenci proběhlo vymalování šaten dětí a chodeb na obou podlažích. 
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U mateřské školy je rozlehlá zahrada s pískovištěm, dřevěnými průlezkami, houpačkami, 

skluzavkou a pružinovými houpadly. Nechybí rovněž odpočinkový kout pro děti a 

lavičky pro případné edukační činnosti venku. 

2. Přehled oborů vzdělávání 

Mateřská škola ve školním roce 2017/2018 pracovala podle inovovaného školního 

vzdělávacího programu: „Od podzimu k létu poznáváme svět“, rozpracovaného do 

třídních vzdělávacích programů „Veselý rok s koťaty“ (ve třídě nejmladších dětí) a 

„Zábavný rok u medvíďat“ (ve třídě starších dětí). 

Školní vzdělávací program vychází z konkrétních podmínek a tradic mateřské školy, 

navazuje na dosavadní pozitivní výsledky společného působení pedagogických 

zaměstnanců mateřské školy a rodičů v oblasti předškolního vzdělávání a je zaměřen na 

podporu přirozených aktivit a potřeb dětí předškolního věku, především na pohyb, hry, 

zvídavost a touhu dětí poznávat a učit se vlastní zkušeností. 

Ve vzdělávací práci se učitelky zaměřovaly na rozvoj dovedností předcházejících čtení, 

psaní, rozvoj elementárních matematických souvislostí a na logopedickou prevenci. 

Dětem byly nabízeny činnosti pro seznamování s technickými dovednostmi, byly 

zakoupeny další stavebnice a pomůcky vzbuzující zájem o technické a manuální činnosti. 

Rovněž dětem se speciálními vzdělávacími potřebami byl zajišťován adekvátní 

vzdělávací program na základě individuálních vzdělávacích plánů a s potřebnými 

pomůckami. K vytipovaným dětem byla přidělena školní asistentka z Výzvy 02-16-022 a 

k dítěti s ADHD asistentka pedagoga na doporučení SPC Opava. 

MŠ je od roku 2008 zapojena do celorepublikové sítě mateřských škol se zájmem 

o ekologickou výchovu – MRKVIČKA. Využívala tyto nabízené služby: 

 4x rozesílku včetně Informačního bulletinu 

 metodické pomůcky 

 elektronické rozesílky aktuálních informací a jiné regionální nabídky  

Dlouhodobě MŠ spolupracuje se Střediskem volného času v Opavě, které dětem nabízí 

kvalitní zábavné programy, dále s agenturou ARCAM Hlučín, která rovněž přispěla 

k doplnění edukační práce MŠ svými výukovými programy. 

Součástí ŠVP byly doplňující projekty EVVO „Vyprávění starého stromu“ a „Barevný 

týden země“. 
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 

V MŠ pracovaly na plný úvazek čtyři učitelky a dvě provozní pracovnice, na 

poloviční úvazky asistentka pedagoga a školní asistentka. Všechny učitelky 

splňovaly požadované vzdělání – SŠ, VŠ obor Speciální pedagogika a Předškolní 

pedagogika, rovněž asistentky splňovaly potřebné vzdělání. 

4. Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání 

Zápis se konal 3. 5. 2018 na základě kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání. 

Počet přihlášených dětí: 11 

Počet přijatých dětí: 11 

Počet nepřijatých dětí: 0 

Počet dětí přijatých po termínu zápisu: 1 

Počet zapsaných dětí pro školní rok 2018/19 je 45  

5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

V oblasti prevence sociálně patologických jevů učitelky i v uplynulém školním roce 

cíleně působily na děti všech věkových skupin s důrazem na jejich seznamování 

s možnými riziky a dopady na zdravotní stav. Cíle preventivního působení jsou 

zakomponovány ve Školním vzdělávacím programu a následně realizovány ve třídách 

při běžných každodenních činnostech nebo v tematicky řízených aktivitách. 

Cíle prevence: 

- zvýšit informovanost dětí o možném nebezpečí při kontaktu s nežádoucí osobou 

- informovat děti přiměřeně věku o nebezpečí drogové závislosti (cigarety, alkohol, 

kontaminace použitými injekčními stříkačkami) 

- ovlivnit postoje dětí k sobě samým 

- nácvik sociálních dovedností ve skupině 

- vedení dětí a seznamování se zásadami zdravého životního stylu 

- vhodnou organizací dne a ve spolupráci s rodiči omezit nežádoucí vliv médií 

- vhodně volenými činnostmi posilovat u dětí uvědomění si svých práv s důrazem 

na rovnováhu k odpovědnosti 

Techniky prevence: 

- individuální a skupinová interakce 
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- praktický nácvik sociálních dovedností 

- modelování rizikových situací 

- řízená diskuse 

- výklad 

- hra 

- nácvik sociálních dovedností 

Forma: V každé třídě zařazováno průběžně do TVP. 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) probíhalo v souladu s Ročním 

plánem dalšího vzdělávání školního roku 2017/2018, většina se uskutečnila formou 

účasti na seminářích pořádaných vzdělávacími středisky z Výzvy č. 02_16_022, dále 

individuálním sebevzděláváním, hospitačním hodnocením a pohovory. 

 

Jméno a příjmení Datum konání Název akce 

Mgr. Hana Birtková 2. a 3. 10. 2017 Děti s poruchami chování (OP VVV) 

Alena Valentová 2. a 3. 10. 2017 Děti s poruchami chování (OP VVV) 

Mgr. Hana Birtková 1. a 2. 11. 2017 Poslouchám, čtu, rozumím! (OP VVV) 

Alena Valentová 12. 3. 2018 Metodická poradna 

Bc. Anežka Hladíková 9. a 11., 4. 2018 Čtenářská pregramotnost (OP VVV) 

Michaela Tomíčková 24. 5., 19. 6. 2018 Specifika práce s dvouletými dětmi (OP VVV) 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 Tvořivá dílna pro rodiče a děti 

 Výstavy dětských výtvarných prací 

 Spolupráce se Střediskem volného času Opava  

 Drakiáda 

 Broučkiáda 

 Zamykání zahrady 

 Mikulášská nadílka v MŠ 

 Vánoční besídka 
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 Vůně Vánoc - zdobení vánočních perníčků 

 Vánoční poselství s koncertem žáků ZŠ 

 Pohádkové dopoledne v maskách 

 Canisterapie „Pes – přítel člověka“ 

 Návštěvy 1. třídy ZŠ 

 Návštěva místní obecní knihovny 

 Vystoupení na akcích obce – setkání se seniory, vítání občánků, otevření OÚ 

 Vystoupení v RÚ  

 Účast na Dni země - celotýdenní projekt „Barevný týden Země“ 

 Turistické vycházky 

 Interaktivní přednášky agentury ARCAM Hlučín – environmentální výchova  

 Divadla v MŠ – loutkové a maňáskové pohádky divadelních společností  

 Den matek – vystoupení v KD 

 Celotýdenní slavnosti u příležitosti Dne dětí v MŠ 

 Divadlo loutek v Ostravě 

 Výlet na závěr školního roku – „Planetárium Ostrava“ 

 Zhotovení tabla dětí odcházejících do 1. třídy ZŠ 

 Rozloučení s předškoláky a jejich rodiči u táboráku 

 

Logopedická prevence – péče byla směřována především na procvičování 

artikulačního ústrojí, dechové cvičení a rytmizaci. Při monitoringu správné výslovnosti 

u dětí je doporučena rodičům dětí s chybnou výslovnosti návštěva logopedické poradny 

a v návaznosti cílené procvičování řeči v MŠ. Rovněž bylo pokračováno v logopedické 

prevenci u dětí s podpůrnými opatřeními. Vše odborně vedeno učitelkou naší MŠ jako 

speciálním pedagogem a logopedickým asistentem, a to ve spolupráci s klinickým 

logopedem. 

 

Plavání v MŠ 

Plavecký výcvik probíhal na základě zájmů rodičů v rámci dopoledního programu 

v plavecké škole Hastrmánek v Kravařích, a to 1 x týdně od 15. 9. do 30. 11. (10 lekcí). 

Z obou oddělení plavalo 15 dětí. 

 

Zájmová aktivita v MŠ 

Taneční kroužek – na základě zájmu rodičů probíhal 1x týdně v prostorách ZŠ pod KST 

Hlučín. 
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8.  Údaje o výsledcích kontrolní činnosti 

ČŠI – ve školním roce 2017/2018 neproběhla v mateřské škole inspekční činnost ČŠI. 

Krajská hygienická stanice – v tomto školním roce proběhla kontrola KHS dne 5. 10. 

2017, kdy nebyly shledány žádné závady a porušení. Drobný nedostatek byl 

v nejkratším možném termínu odstraněn. 

Kontrolní a hospitační činnost vedoucí učitelkou MŠ – byla pravidelně prováděna dle 

vnitřního plánu kontrol a hospitací. 

Na obou třídách byly vedeny diagnostické záznamy o dětech a portfolia. 

 

9.  Údaje o spolupráci s rodiči a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání 

Našimi nejbližšími partnery při poskytování předškolního vzdělávání byli především 

zákonní zástupci dětí a pedagogové s žáky základní školy. Jako každoročně jsme využili 

nabídek SVČ Opava s cyklem výukových i zábavných programů, osvědčených 

divadelních společností, obecní knihovny a agentury ARCAM s cyklem ekologických 

programů pro MŠ. 

Spolupráce se zákonnými zástupci dětí 

Pravidelným setkáním se zákonnými zástupci byla schůzka při příležitosti zahájení 

nového školního roku. Během této schůzky byli zákonní zástupci seznámeni jak 

s personálními změnami v MŠ, tak s obsazením učitelek na jednotlivých třídách. Po 

seznámení s provozní dobou MŠ a s aktuálním zněním Školního řádu MŠ byli podrobně 

seznámeni s plánovanými akcemi, s ekologickým programem, s výši úplaty za 

vzdělávání, s připravovanými kroužky, apod. Vedoucí učitelka podala informaci, jakým 

způsobem je možné se zapojit do dění ve škole.  

Během celého školního roku měli zákonní zástupci možnost se podrobně informovat 

o výsledcích svých dětí u učitelek na třídách, nebo si mohli s třídní učitelkou domlouvat 

schůzky v době, kdy se učitelka nevěnuje edukační činnosti. Učitelky na svých třídách 

mohly svolat v případě nutnosti třídní schůzku a projednat plánovanou akci nebo jiné 

záležitosti se zákonnými zástupci hromadně. Se svými problémy a starostmi měli 

zákonní zástupci možnost kdykoliv se obrátit na vedoucí učitelku MŠ, která byla 

nápomocna, popřípadě jim odbornou pomoc zprostředkovala. 
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Zákonní zástupci dětí měli možnost zúčastnit se společně s dětmi všech připravovaných 

kulturních a sportovních akcí a sledovat edukační činnost učitelek jak během těchto akcí, 

tak v rámci běžného provozu MŠ. Některé maminky se vystřídaly v MŠ při předčítání 

dětem z jejich oblíbených knih z domova. Ke zkvalitnění edukační práce rovněž přispěla 

aktivní účast rodičů na organizování některých akcí pro děti a veřejnost jako např. 

broučkiáda, maškarní karneval, rozloučení s předškoláky. O všech plánovaných akcích 

byli zákonní zástupci průběžně informováni prostřednictvím hlavní nástěnky, v šatnách 

dětí a na webových stránkách školy.  

Spolupráce se základní školou a dalšími partnery 

Úspěšně pokračovala spolupráce s naší základní školou. Jde o přirozený kontakt mezi 

bývalými absolventy mateřské školy a žáky základní školy. Předškolákům usnadňuje 

vstup do základní školy, školákům umožňuje vracet se do prostředí mateřské školy. Děti 

MŠ a žáci ZŠ se zúčastňovali mnoha společných akcí, navštěvovali se na obou školách 

navzájem.  

Děti navštívily obecní knihovnu. V klidném prostředí knihovny si děti poslechly 

pohádkový příběh předčítaný paní knihovnicí, seznámily se s posláním knihovny a 

organizací půjčování knih. 

V rámci zapojení do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o environmentální 

výchovu MRKVIČKA pokračovala dlouhodobá spolupráce s ekologickými organizacemi. 

Nadále spolupracujeme se Střediskem volného času v Opavě, které dětem nabídla 

kvalitní výukové a zábavné programy. Pokračovala spolupráce s agenturou ARCAM, 

která rovněž přispěla k doplnění edukační práce MŠ svými výukovými programy. 

Rovněž proběhla ukázka canisterapie, pro děti zajímavá a velmi důležitá. Učí se při ní 

základním dovednostem soužití se psem. 

 

10.  Závěr 

Se zprávou o činnosti mateřské školy byly učitelky seznámeny na pedagogické radě 

dne 31. 8. 2018. 

 

Zpracovala:  Alena Valentová, vedoucí učitelka MŠ 
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10.1 Akce školy 

Typ akce Počet 

zúčastněných dětí 

Poznámka (název akce, výsledek) 

Exkurze 

18 dětí II. tř. Návštěva kadeřnictví Chuchelná (téma 

povolání) –  

6. 4. 2018 

Návštěva družiny 
8 dětí II. tř. Návštěva předškoláků ve školní 

družině – 2. 3. 2018 

Návštěva 1. tř. ZŠ  

       15 dětí II. tř. Návštěva předškoláků v 1. tř. ZŠ – 

seznámení s prostředím –  

13. 11. 2017 

Návštěva ZŠ 

     18 dětí II. tř. 

 

13 dětí II. tř. 

 

Vánoční laťka – soutěž ve skoku 

vysokém – 22. 12. 2017 

Návštěva tanečního kroužku 

v tělocvičně ZŠ – 12. 2. 2018 

Školní výlety 

21 dětí II. tř. 

 

      20 dětí I. tř. 

 

45 dětí 

Výlet do Strahovic – návštěva farmy, 

MŠ Strahovice –  

22. 5. 2018 

Výlet do Štěpánkovic – návštěva 

dětského hřiště – 29. 5. 2018 

Planetárium Ostrava – 6. 6. 2018 

Dětská vystoupení 

12 dětí II. tř. 

 

12 dětí II. tř. 

 

43 dětí 

Setkání seniorů – vystoupení dětí v KD 

– 24. 10. 2017 

Vánoční vystoupení dětí v RÚ 

Chuchelná – pásmo koled a básniček – 

19. 12.2017  

Vystoupení ke ,,Dni matek“ v KD – 6. 5. 

2018 

Akce obce 
       13 dětí II. tř. Slavnostní otevření Obecního domu – 

13. 10. 2017 

Vítání občánků 
4 děti II. tř. Vítání občánků – vystoupení dětí na 

OU – 10. 12. 2017 
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Pro rodiče 

21 dětí II. tř. 

 

      

       17 dětí II. tř. 

 

 

14 dětí I. tř. 

Vánoční poselství – vánoční 

vystoupení třídy ,,Medvíďata“ – 13. 12. 

2017 

Ukázková hodina, třída ,,Medvíďata“ -  

ukázka výchovně vzdělávací práce – 

20. 3. 2018 

Ukázková hodina, třída ,,Koťata“ - 

ukázka výchovně vzdělávací práce – 

21. 3. 2018 

S rodiči 

 

děti MŠ 

 

děti MŠ 

 

děti MŠ 

 

16 dětí I. tř. 

 

viz. Prezenční listina 

Skřítek Kořínek – výstavka prací dětí 

s rodiči – září - říjen 2017 

Drakiáda – pouštění draků na hřišti ZŠ 

– 4. 10. 2017 

Broučiáda – uspávání broučků – 

průvod obcí – 16. 10. 2017 

Vánoce s Koťaty – společné zdobení 

stromečku, tvořivá dílnička, 

vystoupení s rodiči – 4. 12. 2017 

Schůzka s rodiči na téma ,,Zápis do ZŠ, 

školní zralost" – 30. 1. 2018 

Projekt ,,Čteme dětem“ – předčítání 

pohádek dětem ve třídě ,,Medvíďata“ – 

březen 2018 

Koncerty 39 dětí Pěvecký sbor „Zlatonky“ při ZŠ – 

vánoční písně a koledy u stromečku 

v MŠ – 18. 12. 2017 

Divadla 22 dětí 

 

38 dětí 

 

39 dětí 

           36 dětí 

33 dětí 

 

Loutkové divadlo ,,Šternberk“ - Tři 

pohádky – 25. 1. 2018 

Divadlo ,,Smíšek“ – Vesmírná pohádka 

– 13. 2. 2018 

Divadlo „Kašpárkův svět“ 23. 3. 2018 

Divadlo ,,Šikulka“ – 12. 4. 2018 

Divadlo ,,O Koblížkovi“ –  

17. 4. 2018 
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45 dětí Divadlo Loutek Ostrava  

,,O perníkové chaloupce“ – 9. 5. 2018 

Jiné akce mateřské 

školy 

37 dětí 

 

37 dětí 

 

 

39 dětí 

 

 

19 dětí II. tř.  

 

31 dětí 

 

36 dětí 

 

           38 dětí 

 

           39 dětí 

 

 

           34 dětí 

 

42 dětí 

 

 

17 dětí I. tř. 

 

 

        14 dětí I. tř.  

Kouzelnické vystoupení ,,Vyčaruj mi 

pohádku“ – 11. 10. 2017 

Agentura ARCAM ,,Lesní zvířátka“ – 

zábavně naučný program – 25. 10. 

2017 

Loučení se zahradou ,,Zamykání 

zahrady se skřítkem Kořínkem“ – 

zimní úklid, hledání pokladu – 7. 11. 

2017 

Středisko volného času Opava – EVVO 

- ,,Zvířátka v zimě“ – vzdělávací 

program pro starší děti – 8. 11. 2017 

Svatý Martin v MŠ – dramatizace 

legendy o sv. Martinovi – 10. 11. 2017 

Hudební pořad ,,Wofík“ – zábavné 

seznámení dětí s klasickou hudbou – 

22. 11. 2017 

Veselé Vánoce – vánoční fotografování 

dětí – 29. 11. 2017 

Mikulášská nadílka v MŠ – návštěva sv. 

Mikuláše a čerta, doprovodný 

program, básničky, písničky – 5. 12. 

2017 

Vůně Vánoc – společné zdobení 

vánočních perníčků – 14. 12. 2017 

Vánoční setkání – zpěv koled, vánoční 

tradice, nadělování dárků, ochutnávka 

cukroví – 19. 12. 2017 

Vánoční krmení zvířátek – vycházka 

do lesa k zásypu s dobrotami pro 

zvířátka – 21. 12. 2017 

 

,,Na tři krále“ – dramatizace příběhu, 

přiblížení tradice – 5. 1. 2018 
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           41 dětí 

 

28 dětí 

 

19 dětí II. tř. 

 

          38 dětí 

 

 

          38 dětí 

 

33 dětí 

 

      18 dětí II. tř. 

 

 

42 dětí 

 

 

děti MŠ 

 

 

20 dětí I. tř. 

 

 

 

42 dětí 

 

 

Pes, přítel člověka – ukázka výcviku 

s canisterapeutickými psy – 16. 1. 

2018 

Zimní radovánky – bobování, stopy ve 

sněhu – 23. 1. 2018 

Přírodovědná vycházka do Resty – 

přikrmování zvířátek – 21. 2. 2018 

 

CVČ – Karnevalové klubíčko – zábavný 

program – 28. 2. 2018 

 

Zábavné dopoledne v maskách – 28. 2. 

2018 

Agentura ARCAM ,,Farma a mláďata“ – 

zábavně naučný program - 13. 3. 2018 

 

Návštěva Místní knihovny ,,Čteme 

dětem“ – 22. 3. 2018 

 

Velikonoční malování a zdobení 

perníčků – 27. 3. 2018 

 

Barevný týden Země – přírodovědný 

projekt – 23. – 27. 4. 2018 

 

Tematická vycházka do Resty v rámci 

projektu ,,Barevný týden Země – voda“ 

–  

25. 4. 2018 

 

Návštěva hasičské zbrojnice ,,Jaké je 

být hasičem“ – prohlídka zásahového 

auta, stříkání hadicí – 10. 5. 2018 
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děti MŠ 

 

          43 dětí 

 

39 dětí 

 

17 dětí II. tř. 

Oslava ,,Den dětí“ – skákací hrad, 

dětské hřiště, zahradní párty – 1. 6. a 

4. 6. 2018 

Agentura ARCAM ,,Zvířátková šou“ – 

zábavný program na zahradě MŠ – 5. 

6. 2018 

Návštěva Vojenského muzea 

v Chuchelné – 8. 6. 2018 

Dopravní den – jízda na kolech 

v areálu školy – 20. 6. 2018 

Zpracovala: Mgr. Hana Birtková 
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16. Školní družina 

Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, plní vzdělávací cíle a rozvíjí 

specifické nadání dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není 

pokračováním školního vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti a 

odpočinku dětí. Realizují se v ní činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové a příprava na 

vyučování. 

Ve školním, roce 2017/2018 pracovala dvě oddělení ŠD. Kapacita ŠD je 50 dětí. Do ŠD 

jsou přijímáni žáci z 1. stupně. 

I. oddělení ŠD se nachází v budově Mateřské školy. V tomto oddělení byly děti z 1. a 

2. ročníku. ŠD disponuje těmito prostory: herna, menší místnost, která slouží dětem jako 

klidová zóna, kde si píší úkoly, čtou a kreslí. Dále sociální zařízení a šatna. Herna je 

vybavena hračkami, stavebnicemi, stolními hrami, časopisy, příruční knihovnou, 

videotechnikou, počítačem s internetem a X-Boxem. K rekreačním a sportovním 

činnostem využívají děti prostornou školní zahradu MŠ, sportovní areál a tělocvičnu ZŠ. 

II. oddělení ŠD se nachází v budově ZŠ v 5. třídě. Vzhledem k tomu, že toto oddělení 

pracovalo ve třídě, vychovatelka se snažila dětem zajistit vyhovující podmínky – hry, 

využití počítačové učebny, tělocvičny, cvičné kuchyně, hřiště. 

 Družina spolupracuje s MŠ, ZŠ, rodiči, CVČ Kravaře. 

Akce školní družiny 

 vycházky v okolí školy, sběr přírodnin 

 4. 10. - Drakiáda 

 19. 10. sportovní odpoledne na školním hřišti 

 říjen – Halloween 

 13. 11. výtvarné odpoledne s CVČ Kravaře 

 30. 11. sportovní odpoledne v tělocvičně 

 11. 12. pečení perníčků a vyrábění novoročenek 

 20. 12. – vánoční besídka 

 leden – soutěž ve skládání puzzle 

 leden – pečení palačinek ve cvičné kuchyni 

 únor – výroba valentýnek a masek na maškarní karneval 

 únor – pečení bublaniny ve cvičné kuchyni 

 22. 2. sportovní odpoledne pro děti z 1. stupně 

 2. 3. návštěva dětí z předškolního oddělení MŠ v ŠD 
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 březen – výroba dárků pro děti, které jsou k zápisu 

 březen – velikonoční zdobení 

 17. 4. - dopravní soutěž 

 květen – výroba dárků ke Dni matek, příprava výzdoby v KD 

 5. 6. olympiáda ŠD 

 červen – soutěž malování na chodník, cvičení s obručí a švihadlem 

 

V úterý 5. 6. 2018 se konala ve sportovním areálu naší ZŠ Olympiáda školních družin 

okrsku Kravaře. Tuto akci pořádala jako každoročně ŠD Chuchelná a CVČ Kravaře. 

Zúčastnilo se 6 školních družin a děti soutěžily v 6 disciplínách: 

 skok do dálky 

 běh na 50 m 

 hod granátem 

 štafeta 

 překážková dráha 

 plížení 

Každé soutěžní družstvo bylo složeno z 10 žáků. 

Celkové umístění školních družin: 

1. Kravaře 

2. Sudice 

3. Strahovice 

4. Bolatice a Chuchelná 

5. Bělá 

 

Během 1. pololetí II. oddělení ŠD vytvořilo dva projekty: 

Sport nás baví – zde jsme se zabývali především povídáním si o různých 

sportovních disciplínách a odvětvích, ve kterých může mít každý z nás možnost 

vyniknout a především prožít svůj volný čas.  

Jste to, co jíte – v tomto projektu jsme pozvolna navázali na projekt první. Zdravý 

životní styl bychom měli kombinovat jak se sportem, tak se správnou skladbou 

našeho jídelníčku. Pro děti bylo nachystáno mnoho pracovních listů s touto 
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tématikou, které jsme vypracovávali vždy zábavnou formou. Následně byly 

vytvořeny plakáty s obrázky, které si děti vystřihly ať už z reklamních letáků či 

časopisů a vyzdobily si prostory u školní jídelny a tělocvičny.  

 

 

Zpracovaly: Dagmar Melecká, vychovatelka 

Nikol Petrošová, vychovatelka 
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V Chuchelné 7. 9. 2018 

 

 

     Mgr. Monika Slivková 

        ředitelka ZŠ a MŠ Chuchelná 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána Pedagogickou radou dne: 13. 9. 2018 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne:  24. 9. 2018 

 

 

 

Mgr. Jaromír Musila,  

předseda Školské rady 

 

 

 

Výroční zpráva byla předána zřizovateli školy dne: 

 


