
 

 

Základní škola a Mateřská škola Chuchelná,  

Komenského 186, 747 24 Chuchelná 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 

 

školní rok 2020 – 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

     Vypracovala: Mgr. Monika Slivková 

 



 

 

 

  



Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace 

Komenského 186, 747 24 Chuchelná 

3 

 

Obsah 
1. Základní údaje o škole .......................................................................................................................... 5 

2. Charakteristika školy ............................................................................................................................ 6 

3. Přehled oborů vzdělávání .................................................................................................................... 7 

4. Přehled pracovníků školy .................................................................................................................... 7 

5. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP ........................................................ 10 

5.1. Průměrný prospěch v jednotlivých třídách ............................................................................... 11 

5.2. Chování žáků a výchovná opatření ............................................................................................... 11 

5.3. Celkový počet zameškaných hodin ............................................................................................... 12 

5.4. Testování žáků - šk. rok 2020/2021 ............................................................................................ 12 

5.5. Zpráva výchovné poradkyně ........................................................................................................... 13 

5.6. Prevence rizikového chování .......................................................................................................... 14 

5.7. Hodnocení úrazovosti žáků ............................................................................................................. 15 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ........................................ 16 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy ........................................................................................... 19 

7.1. Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2020/2021 .................................................. 19 

7.2. Projekty a vzdělávací programy .................................................................................................... 19 

7.3. Prezentace školy .................................................................................................................................. 21 

7.4. Soutěže a olympiády ........................................................................................................................... 21 

7.5. Akce školy ............................................................................................................................................... 22 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti a kontrolách ............................................................... 24 

9. Základní údaje o hospodaření školy ............................................................................................. 24 

10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ............................... 24 

11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení .................. 25 

12. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů .................................................................. 25 

13. Údaje o spolupráci s organizacemi a dalšími partnery ......................................................... 26 

14. Mateřská škola ...................................................................................................................................... 27 

15. Školní družina ....................................................................................................................................... 35 

16. Závěr ......................................................................................................................................................... 38 

17. Příloha 1 Jednotná přijímací zkouška na SŠ .............................................................................. 40 

 



Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace 

Komenského 186, 747 24 Chuchelná 

4 

 

 

  



Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace 

Komenského 186, 747 24 Chuchelná 

5 

 

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 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.  

Obecným opatřením MŠMT č.j. MSMT-40610/2020-1 se prodloužilo funkční 

období členů Školské rady o 3 měsíce ode dne ukončení nouzového stavu. Volby 

probíhaly v květnu 2021. Rodiče volili korespondenčně přes Školu online. Volby 

pedagogických pracovníků probíhaly prezenčně ve škole. Zástupci za obec 

Chuchelná byli jmenováni zastupitelstvem. 

Školská rada od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024 

Mgr. Jaromír Musila - předseda Školské rady, 

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

Ing. Ladislav Červinka 

 

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 88 žáků 86 žáků 

6. – 9. ročník 6 tříd 118 žáků 118 žáků 

Celkem 1. – 9. ročník 11 tříd 206 žáků 204 žáků 

 

Z tohoto počtu se 4 žáci vzdělávají v zahraničí – na Novém Zélandě, v Norsku a v Austrálii.   

Kromě 122 dětí z Chuchelné navštěvovalo školu 31 žáků z Bělé, 42 žáků ze Strahovic a 

2 žákyně z Opavy. Po 1 žáku dojíždí nebo má trvalé bydliště v Kobeřicích, Kravařích, 

Hněvošicích, Hlučíně a Odrách. V 6. a 8. ročníku jsou dvě paralelní třídy.  

Vybavení školy v současnosti 

Všechny učebny jsou vybaveny notebookem a dataprojektorem. V počítačové učebně je 

20 notebooků, které žáci používají ve výuce i mimo ni. Učitelé v distanční výuce používali 

10 notebooků s dotykovým displejem. Tyto notebooky a 10 iPadů se využívají v prezenční 

výuce v hodinách a ve školní družině, jako mobilní zařízení. Ve škole jsou 2 tabule 

s interaktivním dataprojektorem.  

Nová přírodovědná učebna byla v maximální míře využívaná při prezenční výuce 

v hodinách fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a přírodovědy. Je vybavena moderním 
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nábytkem a novými pomůckami. Je zde také 30 notebooků, které se dají propojit 

s mikroskopy.  

Ve všech učebnách jsou nastavitelné lavice a židle, které splňují hygienické normy. Výuka 

je podporovaná pomůckami, které se snažíme stále doplňovat.  

Celá budova školy je pokryta wifi signálem a je rozdělena na učitelskou a žákovskou část. 

V průběhu prázdnin proběhla celková rekonstrukce sborovny z důvodu nevyhovujícího a 

zastaralého zázemí pro učitele. Byla také vytvořena nová pracovní místa, pro práci učitelů.  

Od března do konce srpna proběhla rekonstrukce stávajícího antukového hřiště ve 

sportovním areálu školy. Bylo vybudováno nové hřiště s umělým povrchem a osvětlením. 

Zvětšila se hrací plocha, na hřišti je tenisový kurt, dvě volejbalová hřiště, hřiště pro 

házenou a malou kopanou a dva basketbalové koše. U sportovního areálu bude i nový 

domek na ukládání sportovního nářadí.  

Také se neustále zvelebuje okolí školy, kdy se na úpravách podílejí sami žáci. Byly 

vysazeny nové keře a zvětšila se plocha pro pěstování bylinek. 

Mateřská škola 

Bylo zapsáno 41 dětí ve dvou třídách. V průběhu školního roku byly přijaty 3 děti. 

Viz Výroční zpráva Mateřské školy. 

Školní družina 

V tomto školním roce bylo v září zapsáno 50 dětí ve dvou odděleních. Jedno oddělení se 

nachází v budově mateřské školy a druhé je umístěno v 5. třídě v budově základní školy.  

Viz Výroční zpráva Školní družiny 

Školní jídelna  

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

strávníků. Denně uvaří cca 240 obědů a připraví 130 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. 2021 pracovalo v organizaci 38 zaměstnanců, z toho, katechetka a pan farář 

pracují na dohodu o provedení práce. Dva zaměstnanci pracují zároveň na dvou 

pracovištích. 
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Počet pracovníků celkem 38 

Počet učitelů ZŠ 18 

Počet asistentů pedagoga v ZŠ  1 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 

Počet učitelů MŠ 4 

Počet správních zaměstnanců MŠ 2 

Počet školních asistentů v MŠ 1 

Počet zaměstnanců ŠJ 6 

   

Základní škola:   

Mgr. Monika Slivková  ředitelka školy 

Mgr. Jiří Joško   zástupce ředitelky 

Mgr. Helena Musilová  výchovná poradkyně 

Mgr. Jaromír Musila  koordinátor a metodik ICT 

Mgr. Ing. Lenka Schinzelová koordinátor prevence rizikových projevů chování  

      u dětí a mládeže 

Mgr. Romana Peterková metodik environmentální výchovy 

Mgr. Martina Jakšová   koordinátor tvorby ŠVP  

Mgr. Lucie Palyzová  koordinátor tvorby ŠVP 

Třídní učitelé:  

I. třída  Mgr. Martina Jakšová     

II. třída Mgr. Eva Neubertová    

III. třída Mgr. Helena Musilová  

IV. třída Mgr. Miroslava Sněhota 

V. třída Mgr. Monika Žídková 

VI. A třída Mgr. Romana Peterková  

VI. B třída Mgr. Eva Ostárková  

VII. třída Mgr. Marie Hájčíková  

VIII. A třída Mgr. Lucie Palyzová 

VIII. B třída Mgr. Petra Švanová  
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IX. třída  Mgr. Jaromír Musila  

Bez třídnictví: 

Mgr. Ing. Lenka Schinzelová 

Mgr. Alena Němcová 

Mgr. Magdalena Anna Ormiańska Hiltavská  

Asistentka pedagoga Tereza Halfarová 

Mgr. Olga Stuchlá, katechetka  

P. Mgr. ICLic. Vlastimil Krajčovič – náboženství 

Školní družina:  Dagmar Melecká 

Tereza Halfarová 

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

 Mgr. Hana Birtková, učitelka II. třídy 

 Michaela Tomíčková, učitelka I. třídy  

 Bc. Kristina Halfarová, učitelka I. třídy 

 Nikola Kolečkářová, školní asistentka   

Všichni vyučující splňovali podmínku odborné kvalifikace. Škole se daří zajistit 

aprobovanou výukou většiny vyučovacích předmětů.  

Ostatní zaměstnanci školy:  

Vedením účetnictví je pověřena paní Věra Krautwurstová. Mzdovou agendu a 

personalistiku řeší na neúplný úvazek paní Jana Němcová. 

Práci školníka vykonává pan Michal Valigura. O úklid budovy základní školy se starají 

v neúplných úvazcích tři uklízečky Danuše Hoňková, Lenka Bajgarová a Marie 

Freibrücková.  

O úklid prostor v mateřské škole se starají Drahoslava Korbelová a Nikol Nevřelová. 

Školní jídelna: 

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

Kamila Obrusníková, Eliška Nevřelová, Jiřina Škobránková, Alena Vitásková a Drahoslava 

Korbelová, která vydává stravu v mateřské škole. 

Přijímací řízení  

Od 6. do 15. dubna 2021 probíhal zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 

bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole. Datovou schránkou, osobně nebo do 

poštovní schránky bylo doručeno 12 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání, z toho 3 

děti byly přijaty po jednoročním odkladu. Na základě žádosti dvou zákonných zástupců, 
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vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny byla vydána 2 rozhodnutí 

o odkladu povinné školní docházky. Do 1. třídy nastoupí 12 dětí.  

17. června proběhl dobrovolný motivační zápis pro budoucí prvňáčky. Za dodržení všech 

epidemiologických opatření si mohly děti vyzkoušet, co je čeká v 1. třídě. Zároveň paní 

učitelky sdělily rodičům informace k organizaci školního roku 2021/2022. 

 Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 proběhl od 2. do 13. května 2021 

dálkovým způsobem, opět bez osobní přítomnosti rodičů a dětí. Bylo přijato 16 dětí. Po 

termínu zápisu bylo přijato ještě 1 dítě. V průběhu školního roku byly přijaty 2 děti.  

Správní řízení: 

Rozhodnutí ředitelky Počet Počet odvolání 

přijetí žáků do ZŠ 12 0 

odklad povinné školní docházky 2 0 

přijetí do MŠ 19 0 

nepřijetí do MŠ 0 0 

přestup z jiných ZŠ 16 0 

povolení vzdělávání podle IVP 0 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.  

 

Volitelné předměty: Konverzace v anglickém jazyce 

 Sportovní trénink 

 Vaření 

 Praktikum z chemie 

 Práce na počítači 

 Technická praktika   

 

Nepovinný předmět:  Náboženství  
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5.1. Průměrný prospěch v jednotlivých třídách 

Třída 

1. pololetí 2. pololetí 

Počet žáků 
Průměrný 

prospěch 
Počet žáků 

Průměrný 

prospěch 

I. 15 1,06 15 1,10 

II. 11  1,10 11  1,12 

III. 21 (1*) 1,20 19 (1*) 1,15 

IV. 20 (1*) 1,08 20 (1*) 1,15 

V. 21 (1*) 1,34 21 (1*) 1,35 

VI. A 19 1,65 19 1,65 

VI. B 17 1,64 17 1,65 

VII.  24 1,76 24 1,78 

VIII. A 16 1,80 16 1,80 

VIII. B 15 1,70 15 1,72 

IX. 27 1,69 27 1,81 

celkem 206 1,46 204 1,46 

*žáci navštěvující školu v zahraničí, nejsou započteni do celkového počtu žáků 

 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

IV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI. A 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI. B 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

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

VIII. A 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII. B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IX. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 0 0 0 0 2 4 5 0 0 1 0 0 0 0 
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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 6033 5701 29,24 27,95 8 0 0,04 0 

 

5.4. Testování žáků - šk. rok 2020/2021 

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

SCIO testů, případně i jiným šetřením.   

Projekt SCATE 

Škola se zapojila do testování anglického jazyka v rámci projektu, který monitoruje 

jazykovou vybavenost žáků základních  a středních škol. Tato je odstupňována na 

šestistupňové škále – A0, A1, A2, B1, B2, C1. Testováno bylo 36 žáků v 6. ročníku (začátek 

školního roku) a dosáhli jsme úrovně převážně A1, což odpovídá očekávání Rámcového 

vzdělávacího plánu od žáka na konci 5. třídy. Je ovšem třeba zmínit jeden výkon, který 

dosáhl úrovně B1! 

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

a) Odložené testování ze školního roku 2019/2020 

Toto testování bylo velmi atypické k vůli mimořádných opatření proti pandemii a 

zavedení distanční výuky. Z těchto důvodu jsme testování odkládali až na nejzazší 

možný  termín. Právě proto se do něj naši osmáci zapojili již jako žáci devátého ročníku 

až na podzim 2020. Účast byla  dobrovolná a přihlásilo se 26 žáků. Percentily 

z českého jazyka (57,5%) i matematiky (47,9%) byly vyšší než z obecně studijních 

předpokladů (45,6%), z čehož plyne, že žáci dosáhli očekávaných a lepších výsledků 

vzhledem ke svému studijnímu potenciálu. 

b) Pravidelné testování ze školního roku 2020/2021 

Testování z matematiky, českého jazyka a obecně studijních předpokladů se 

zúčastnilo koncem května 2021 celkem 25 z 31 žáků 8. třídy. Toto testování je 

dobrovolné a náklady částečně hradí zákonní zástupci žáků. Výsledky školy v českém 

jazyce i matematice překročily celostátní průměr o 10 % a 8 %, což s ohledem na 

testovaný studijní potenciál rovněž znamená, že žáci dosáhli lepšího než očekávaného 

výsledku. Předběžný výběr střední školy se ukázal přiměřený schopnostem 

testovaných, kteří tak v převážné většině správně odhadli své možnosti. 

        Vypracoval Mgr. Jiří Joško 
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5.5. Zpráva výchovné poradkyně 

a) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

V současné době máme na škole 28 žáků se SVP, kterým jsou přiznána podpůrná opatření 

pedagogicko-psychologickou poradnou.  

V průběhu roku bylo na vyšetření v PPP či SPC posláno 20 žáků, z toho 16 žáků na 

kontrolní vyšetření a 4 žáci nově na žádost rodičů i školy. Mimo kontrolní či nové 

vyšetření také 2 žáci absolvovali v PPP vyšetření profesní orientace. U sedmi žáků ještě 

čekáme na doručení Doporučení PPP k jejich vzdělávání. 

I pro příští školní rok se nám podařilo obhájit úvazek asistenta pedagoga pro žáka budoucí 

druhé třídy. 

Pedagogická intervence probíhala v letošním roce v 8 skupinách pod vedením 

Mgr. Heleny Musilové (3 skupiny), Mgr. Evy Neubertové (1 skupina), Mgr. Evy Ostárkové 

(2 skupiny) a Mgr. Marie Hájčíkové (2 skupiny). 

b) Zápis do 1. ročníku ZŠ  

Do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2021/2022 nastoupí 12 žáků. Prošli si až nyní v červnu 

i „motivační“ částí zápisu, kterou uspořádala Mgr. Helena Musilová ve spolupráci 

s Mgr. Evou Neubertovou a Mgr. Martinou Jakšovou. 

Paní učitelky byly rády, že se tento „motivační zápis“ podařilo uspořádat, mohly se s dětmi 

i rodiči vidět a připravit se tak na určitá specifika budoucích prvňáčků. Školní docházka 

pro příští rok byla odložena dvěma dětem. 

c) Volba SŠ a přijímací řízení  

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

školách. Letos neodchází žádný žák 5. nebo 7. ročníku na víceleté gymnázium.  

 

 

 

 

 

d) Exkurze 

Během tohoto roku nebylo možné uspořádat žádnou exkurzi do výrobních provozů, na 

Úřad práce a neproběhl ani Veletrh povolání či jiná podobná akce „naživo“. Veletrh i různé 

Výsledky přijímacího řízení na střední školy 

Gymnázia 4 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 14 

Střední vzdělání s výučním listem 9 
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prezentace středních škol proběhly pouze „online“. Pouze v říjnu se nám ještě na poslední 

chvíli podařilo zrealizovat návštěvu dvou zástupců středních škol.  

e) Výchovná opatření 

Během uplynulého roku jsme nemuseli řešit žádný závažný kázeňský problém. Několik 

situací projednával s konkrétním žákem vždy třídní učitel nebo ředitelka školy. 

 

Vypracovala Mgr. Helena Musilová 

5.6. Prevence rizikového chování 

V průběhu školního roku 2020/2021 probíhala výuka, z části distančně a z části 

prezenčně. Distanční výuka byla realizována online prostřednictvím elektronické 

žákovské knížky, Google Classroom, Google Meet a dalších nástrojů. Komunikace žáků a 

učitelů probíhala bez větších problémů. Žáci neměli s tímto způsobem komunikace 

problémy. Byli spolu ve spojení i v odpoledních hodinách po vyučování. Zakládali si 

společné skupiny na různých sociálních sítích. Během prezenční ani distanční výuky třídní 

učitelé nezaznamenali zhoršení atmosféry v třídních kolektivech. Při výuce převládala 

přátelská atmosféra.  

Do školy se žáci vraceli postupně. Nejdříve se vrátili žáci nižšího stupně, poté žáci vyššího 

stupně. Návrat žáků proběhl bez problémů, i když pro některé žáky byl návrat do školy 

obtížný, jelikož po více než půl roce doma, měli již „zaběhnutý“ svůj domácí režim. 

Naopak, pro některé žáky byl návrat do školy vítanou změnou.  

V průběhu školního roku nebyla na naší škole zjištěna tvrdá šikana, kyberšikana a ani 

otevřená stupňovaná agrese proti jednotlivým žákům.  

V tomto školním roce byla nabídka školních aktivit, mimoškolních aktivit a soutěží 

z důvodu nařízení vlády omezená. V září se žáci šestých ročníků zúčastnili adaptačního 

kurzu v Žimrovicích. Celý kurz byl zaměřen na to, aby se žáci vzájemně poznali. Program 

adaptačního kurzu vytvářely zkušené lektorky z CVČ v Kravařích. Žáci během kurzu plnili 

nejrůznější úkoly ať už ve dvojicích nebo skupinách.  

Ze soutěží se podařilo uskutečnit matematickou soutěž Klokan a Matematickou 

olympiádu. Dále se uskutečnila soutěž z chemie a z angličtiny. Žáci osmých ročníků 

absolvovali Scio testy. Žáci devátého ročníku absolvovali dvě přednášky s názvem 

„Finanční gramotnost.“ Přednášky byly vedeny odborníkem z praxe Mgr. Jakubem 

Lampartem. Žáci se dozvěděli mnoho užitečných informací z oblasti finančnictví. 

V neposlední řadě se žáci všech ročníků mohli zapojit do Čtenářské výzvy.  

Prevence rizikového chování na internetu a kyberšikany probíhala především 

prostřednictvím předmětu Informatika. V předmětu Výchova ke zdraví žáci shlédli 

několik filmů např. Kyberšikana a V síti. 

V tomto „distančním“ školním roce se i učitelé vzdělávali online. Absolvovali spoustu 

odborných seminářů, např. semináře s Mgr. Lenkou Bínovou, Mgr. Lucií Šimečkovou a 
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mnoho dalších. Škola zakoupila sadu šesti filmů, které žákům na skutečných příbězích ze 

života přiblíží problematiku závislostí, šikany, domácího násilí, nemocí anorexie, bulimie 

a onemocnění virem HIV/AIDS. 

Vypracovala Mgr. Ing. Lenka Schinzelová 

 

 

5.7. Hodnocení úrazovosti žáků 

Ve školním roce 2020/2021 byly na I. a II. stupni zaznamenány celkem tři úrazy. Všechny 

byly řádně ošetřeny dozorujícím učitelem a zapsány do elektronické evidence úrazů. 

Následně byli žáci zasláni k odbornému ošetření.  

Ve všech případech se jednalo o poranění horní končetiny. Dvakrát šlo o pohmoždění, 

jednou o zlomeninu pravé ruky. Vždy se zranění stala nešťastnou náhodou, nejčastěji na 

procházce v areálu školy.  

U dvou úrazů bylo požádáno o odškodnění, které bylo následně kladně vyřízeno celkovou 

částkou 16 275Kč.  

 

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

 

Jméno a příjmení 
Datum 
konání Název akce 

Místo 
konání Poznámka 

Lucie Palyzová 24. 09.2020 
Metodika pro učitele cizích 

jazyků - English 3 
Praha Šablony II 

Petra Švanová 24. 09.2020 
Metodika pro učitele cizích 

jazyků - English 3 
Praha Šablony II 

Lenka Schinzelová 
12. 11. 
2020 

Matematika je zábava aneb  
“Kdo chce být milionářem” 

online Šablony II 

Monika Žídková 
16. 11. 
2020 

Žáci se specifickými 
poruchami učení 

online Šablony II 

Miroslava Sněhota 
16. 11. 
2020 

Žáci se specifickými 
poruchami učení 

online Šablony II 

Helena Musilová 
18. 11. 
2020 

Webinář pro učitele ČJ 
(čtenářská gramotnost) 

online MAP 

Jaromír Musila 
21. 11. 
2020 

Stres a techniky zvládání 
zátěže  

online Šablony II 

Miroslava Sněhota 
21. 11. 
2020 

Stres a techniky zvládání 
zátěže  

online Šablony II 

Petra Švanová 
21. 11. 
2020 

Stres a techniky zvládání 
zátěže  

online Šablony II 

Helena Musilová 
24. - 25. 11. 

2020 
Jak na formativní hodnocení online Šablony II 

Monika Slivková 
24. - 25. 11. 

2020 
Jak na formativní hodnocení online Šablony II 

Monika Slivková 
26. 11. 
2020 

Metodický den pro učitele 
matematiky 

online MAP 

Helena Musilová 
27. 11. a 

1. 12. 2020 
Strategie zvládání obtížných 

situací 
online Šablony II 

Monika Slivková 
27. 11. a 

1. 12. 2020 
Strategie zvládání obtížných 

situací 
online Šablony II 

Monika Slivková 
08. 12. 
2020 

Leadership ve školské praxi I online Šablony II 

Jaromír Musila 
08. 12. 
2020 

Líný učitel online Šablony II 

Miroslava Sněhota 
08. 12. 
2020 

Líný učitel online Šablony II 

Lenka Schinzelová 

02. 02. 
2021 

08. 02. 
2021 

Metodické a poradenské 
centrum pro školy - webinář 

online OKAP 

Lenka Schinzelová 
10. 02. 
2021 

I naše děti potřebují hranice online MAP 

Lenka Schinzelová 
18. 02. 
2021 

Fit Homeoffice: Jak sedět a 
vlastně se hýbat aneb 

Webinář pro výuku a práci z 
domova bez bolesti 

online MAP 

Petra Švanová 
01. 03. 
2021 

Anglická gramatika (efektivně 
a snadno) 

online Šablony II 
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Lucie Palyzová 
01. 03. 
2021 

Anglická gramatika (efektivně 
a snadno) 

online Šablony II 

Monika Slivková 
02. 03. 
2021 

Aktivizující výuka aneb 
Didaktická strategie „Líného 

učitele 
online MAP 

Miroslava Sněhota 
02. 03. 
2021 

Aktivizující výuka aneb 
Didaktická strategie „Líného 

učitele” 
online MAP 

Helena Musilová 
02. 03. 
2021 

Aktivizující výuka aneb 
Didaktická strategie “Líného 

učitele” 
online MAP 

Jaromír Musila 
02. 03. 
2021 

Aktivizující výuka aneb 
Didaktická strategie „Líného 

učitele” 
online MAP 

Romana 
Peterková 

02. 03. 
2021 

Aktivizující výuka aneb 
Didaktická strategie „Líného 

učitele” 
online MAP 

Alena Němcová 
02. 03. 
2021 

Aktivizující výuka aneb 
Didaktická strategie „Líného 

učitele” 
online MAP 

Lenka Schinzelová 
02. 03. 
2021 

Aktivizující výuka aneb 
Didaktická strategie „Líného 

učitele” 
online MAP 

Jaromír Musila 
04. 03. 
2021 

Krajský workshop ICT – Nová 
informatika  

online NPI 

Monika Žídková 
04. 03. 
2021 

Webinář pro učitele AJ 
s rodilým mluvčím (vyšší 

stupeň) 
online MAP 

Lenka Schinzelová 
09. 03. 
2021 

Geogebra jako nástroj rozvoje 
matematické gramotnosti na 

ZŠ  
online Šablony II 

Jaromír Musila 
09. 03. 
2021 

Pokusy z optiky Úžasného 
divadla fyziky pro ZŠ  

online MAP 

Romana 
Peterková 

09. 03. 
2021 

Pokusy z optiky Úžasného 
divadla fyziky pro ZŠ  

online MAP 

Alena Němcová 
11. 03. 
2021 

Wortschatzarbeit mit Spaẞ online SSŠ Brno 

Jaromír Musila 
16. 03. 
2021 

Revize RVP ZV - Práce s daty a 
Informatika 

online SYPO 

Helena Musilová 
17. 03. 
2021 

Kurz prajzštiny (základní) online MAP 

Monika Slivková 
18. 03. 
2021 

Revize ŠVP online MAP 

Lenka Schinzelová 
18. 03. 
2021 

Ve školce mi bylo fajn, ale 
budu školákem 

online MAP 

Monika Slivková 
24. 03. 
2021 

Revize RVP – systém InspIS online ČŠI 
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Monika Žídková 25. 3. 2021 
Kdo jsou nadaní žáci a jaké 

mají potřeby? 
online MAP 

Lenka Schinzelová 
14. 04. 
2021 

Jak na distanční výuku 
matematiky?  

online Šablony II 

Helena Musilová 
13. 04. 
2021 

Děti s MIND online MAP 

Helena Musilová 
14. 04. 
2021 

Regionální trh práce a 
nástroje kariérového 

poradenství ve školském 
prostředí 

online MAP 

Jaromír Musila 
20. 04. 
2021 

Krajský workshop ICT – 
Revize RVP- základy 

algoritmizace 
online NPI 

Monika Slivková 
20. 04. 
2021 

Krajský workshop MAT – 
Formativní hodnocení v praxi 

online NPI 

Lenka Schinzelová 22. 04 2021 

Vzrůstající agresivita a 
agresivní chování u dětí 
předškolního a mladšího 

školního věku 

online MAP 

Jaromír Musila 
26. 04. 
2021 

Krajský workshop ICT – 
Revize RVP – práce s daty 

online NPI 

Monika Slivková 
28. 04. 
2021 

DemoDays online Microsoft 

Helena Musilová 
05. 05. 
2021 

Legislativní drama ve 
společném vzdělávání v roce 

2021 
online Forum 

Monika Slivková 
01. 06. 
2021 

Revize ŠVP II  online MAP 

Petra Švanová 
09. 10. 

2020 – 12. 
06. 2021 

Doplňující didaktické studium 
anglického jazyka  

Hello Šablony II 

Lucie Palyzová 
09. 10. 

2020 – 12. 
06. 2021 

Doplňující didaktické studium 
anglického jazyka  

Hello Šablony II 

Miroslava Sněhota 
23. 02. – 15. 

06. 2021 
Kurz Anglického jazyka MP1 Hello Šablony II 

Helena Musilová 
23. 06. 
2021 

Neklidné dítě - problém zvaný 
ADHD 

online MAP 

 



Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace 

Komenského 186, 747 24 Chuchelná 

19 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 

7.1. Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2020/2021 

Pěvecký kroužek Zlatonky - Mgr. Helena Musilová 

Parkour – GYMPAR, Marek Moravec 

Gymnastika – GYMPAR, Mgr. Martin Nevřela 

Taekwon-do – Škola Taekwon-do I.T.F. Opava 

Volejbal – Mgr. Monika Slivková 

Hra na ukulele – Mgr. Jaromír Musila 

Kytara – Mgr. Jaromír Musila 

Čtenářský klub – Mgr. Helena Musilová – Šablony II 

Klub cizího jazyka  - Mgr. Petra Švanová, Mgr. Lucie Palyzová – Šablony II 

Nabídka mimoškolních aktivit byla pestrá, bohužel z epidemiologických důvodů nemohly 

probíhat schůzky v kroužcích. V omezeném režimu byly sportovní aktivity povoleny až 

koncem května 2021. Kluby probíhaly průběžně, během školního roku, podle toho zda 

probíhala prezenční výuka.  

7.2. Projekty a vzdělávací programy 

Hyde Park 

Vysílání ve školním rozhlase probíhá řadu let. V tomto školním roce proběhl v červnu 

pouze jeden rozlučkový Hyde Park deváté třídy.  

Čtenářská výzva  

Projekt, při kterém se snažili žáci a učitelé najít a přečíst 10 knih, které splňují vyhlášené 

body čtenářské výzvy. I letos byla vyhlášena kategorie externistů – rodiče a absolventi 

školy a kategorie prvňáci s rodiči.  

Body čtenářské výzvy: 

Kniha, která je součástí nějaké série 

Kniha, která má i filmové zpracování 

Kniha básniček 

Kniha, jejíž autor se jmenuje stejně jako ty 

Kniha autora, který už napsal víc jak 10 knih 

Kniha, ve které někdo hraje na nějaký hudební nástroj 

Kniha s jednoslovným názvem 

Kniha, ve které se odehraje svatba nebo pohřeb 

Kniha, kterou ti doporučil někdo z učitelů 

Kniha, která tě dojala k slzám 
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Knížky si všichni vybírali podle svého zájmu a čtenářských dovedností. Úkolem bylo 

vybranou knihu si skutečně přečíst v tomto školním roce nebo o letních prázdninách. 

Cílem projektu je zvýšit zájem o četbu, objevovat nové knihy a zkusit jako čtenář o výběru 

knihy přemýšlet trošku jinak. Celkem se zapojilo 63 čtenářů. Výzvu splnilo 15 žáků, 

1 externista a 6 učitelek. 

Školní knihovny 

V tomto školním roce nám přispěl Spolek rodičů částkou 20 000 Kč na nákup knih do 

školních knihoven. Ty jsme založili v roce 2015 v rámci Výzvy 56. Knihovny pro 1. i 2. 

stupeň se snažíme doplňovat o nové i cizojazyčné knihy. V hodinách českého jazyka 

probíhají napříč ročníky čtenářské dílny, které jsou u žáků velmi oblíbené. Zájem o četbu 

roste, žáci si chodí půjčovat knihy i o prázdninách.  

Knihomat 

Ve vestibulu školy již rok funguje Knihomat, kde si žáci mohou zapůjčit kdykoli knihu. 

Většinu knih škole někdo daroval, knihy si můžeme i měnit nebo vzít domů. 

Pilotáž učebnic a pracovních sešitů New Bloggers  

V anglickém jazyce byla v deváté třídě úspěšně ukončena po čtyřech letech pilotáž 

učebnice Bloggers nakladatelství Klett. Učitelky anglického jazyka jsou velmi spokojeny 

s učebnicemi i pracovními sešity, které jsou zaměřeny hlavně na komunikační stránku 

učiva.  

Adaptační kurz 

Ve dnech 3. – 4. září 2020 se uskutečnil pro žáky 6. ročníků adaptační kurz v Žimrovicích. 

Celý kurz byl zaměřen na to, aby se žáci vzájemně poznali. Během kurzu plnili nejrůznější 

úkoly, hráli hry, navazovali mezi sebou nové vztahy. Některé aktivity plnili ve dvojicích, 

jiné zase přímo ve svých třídních kolektivech. Ve čtvrtek večer byl nachystaný táborák, 

nechyběla ani taneční choreografie. Hry a aktivity si pro žáky připravily třídní učitelky 

spolu s CVČ Kravaře.  

Plavání 

Pouze v průběhu září absolvovali žáci 1. – 4. ročníku povinnou výuku plavání 

v AQUAPARKU v Kravařích, kde se učili základům plavání a pohybu ve vodě. Spolu s žáky 

absolvovalo výuku 15 dětí z mateřské školy. Z dotace MŠMT byla z větší části hrazena 

doprava žáků na výuku plavání. Usnesením vlády výuka plavání nemohla od října 

probíhat. Žáci absolvovali pouze 4. lekce. 

Obědy na přání a akce ve školní jídelně 

Ve školní jídelně připravily paní kuchařky speciální Mikulášské menu pro strávníky. Také 

tematicky jídelnu vyzdobily. V červnu připravily „Poslední oběd na přání“ pro žáky 

9. ročníku. 

Tvoření v distanční výuce  

V průběhu distanční výuky byly žákům zadávány i úkoly z výtvarné, hudební a tělesné 

výchovy, pracovních činností. Ti uvítali, že mohou pracovat i na něčem trošku jiném, než 
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na zápisech, pracovních listech. Výtvarné práce žáků vycházely z témat, které žáci 

probírali v hodinách českého jazyka, hudební výchovy, vlastivědy, přírodovědy, zeměpisu 

či dějepisu. Také se vyráběly různé pomůcky do výuky např. metr krychlový, kosmické 

rakety. Fotografie výrobků jsme dávali na naše stránky. V květnu a červnu byla většina 

výrobků vystavena ve škole a všichni si je mohli prohlédnout a osahat. 

Keramika ve výtvarné výchově 

Žáci 1. až 7. třídy si po návratu k prezenční výuce vyzkoušeli v rámci výtvarné výchovy 

různé techniky práce s keramickou hlínou a její následné glazování. Vyrobili rámečky na 

fotografie, obrazy členů rodiny, cedulky s číslem domu, misky a zvířátka.  

Žáci a jejich aktivity 

Plánované akce neproběhly z důvodu distanční výuky a v průběhu prezenční výuky kvůli 

dodržení epidemiologických opatření. 

7.3. Prezentace školy 

Pravidelně prezentujeme svoji činnost na stránkách školy a ve vývěsce v centru obce. 

Také přispíváme do Zpravodaje obce, kde informujeme o akcích a projektech školy. Na 

jaře jsme publikovali článek do Hlučínsko-opavského deníku. I letos se škola prezentovala 

v Televizi Hlučínsko. 

7.4. Soutěže a olympiády 

Škola každoročně organizuje školní kola olympiád v naukových předmětech. Letos 

probíhala školní, okresní i krajská kola pouze distanční online formou. Žáci se letos 

zúčastnili matematických soutěží, olympiády z anglického jazyka, soutěže Hledáme 

nejlepšího mladého chemika ČR a Bobříka informatiky. 

Školní a okresní sportovní soutěže v tomto školním roce neprobíhaly. 

 

Naukové soutěže, olympiády a sportovní soutěže 

Jméno Třída Soutěž Umístění 

Jan Stoček VI. B 

Matematická 

olympiáda 

úspěšný řešitel (školní kolo) 
27. místo (okresní kolo) 

Karolína Zemanová VIII. B 
úspěšný řešitel (školní kolo) 
4. místo (okresní kolo) 

Jan Schreier VIII. B 
úspěšný řešitel (školní kolo) 
13. místo (okresní kolo) 

Eliška Vilímová VIII. B  

Pangea -  matematika  

11. místo v kraji 
Jan Schreier VIII. B 13. místo v kraji 
Jan Stoček VI. B 20. místo v kraji 
Nikola Stařinská V. 29. místo v kraji 
Valerie Olejáková V. 32. místo v kraji 
Štěpán Němec VIII. A 50. místo v kraji 
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Jméno Třída Soutěž Umístění 

Michael Riemel IX.   104. místo v kraji 

Sofie Anna Náhlíková V. 
Matematický klokan 

73. místo v kraji 

Tatiana Dubělčíková VI. B 85. místo v kraji 

Michael Riemel  93. místo v kraji 

Alice Vojkůvková IX. 

Hledáme mladého 
chemika 

úspěšný řešitel (školní kolo) 
45. místo (regionální kolo) 

Michael Riemel IX. 
úspěšný řešitel (školní kolo) 
69. místo (regionální kolo) 

Nela Závěšická IX. 
úspěšný řešitel (školní kolo) 
83. místo (regionální kolo) 

Štěpán Němec VIII. A 
Olympiáda 
z anglického jazyka 

úspěšný řešitel (školní kolo) 
8. místo (okresní kolo) 

 

 

7.5. Akce školy 

01. 09. 2020 - Slavnostní zahájení nového školního roku 

04. 09. 2020 – Zahájení plaveckého výcviku v Kravařích (1. - 4. třída) 

03. - 04. 09. 2020 – Adaptační kurz 6. ročníku 

16. 09. 2020 – Ocenění pedagogů Hlučínska – paní vychovatelka Melecká 

17. 09. 2020 – Fotografování žáků 1. tříd 

21. a 24. 9. 2020 – Ze Země do vesmíru - Mobilní planetárium v ŠD 

29. 09. 2020 – Prezentace SŠ stavební Opava – 8. a 9. ročník 

02. 10. 2020 – přerušení výuky plavání 

06. 10. 2020 – Dudek show – vystoupení Adolfa Dudka pro 5. a 6. ročník - MAP II 

07. 10. 2020 - Po stopách baroka na Hlučínsku – 8. ročník - MAP II 

07. 10. 2020 – Znáte svoje historické kořeny a místo, kde jste se narodili? -                 

                                 Projektové odpoledne na zámku v Kravařích pro děti ze ŠD 

Od 12. 10. 2020 – přerušení výuky – 1. stupeň – prezenčně, 2. stupeň – rotačně 

Od 14. 10. 2020 – přerušení výuky – 1. -9. ročník - distanční výuka 

26. – 30. 10. 2020 – Podzimní prázdniny 

Od 02. 11. 2020 – přerušení výuky – 1. -9. ročník - distanční výuka 

Od 18. 11. 2020 – přerušení výuky – 1. a 2. třída – prezenčně, 3. - 9. třídy – distančně  

Od 30. 11. 2020 – přerušení výuky – 1. až 5. třída – prezenčně, 6. - 9. třídy – rotačně 

04. 12. 2020 – Mikuláš ve škole 
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04. 12. 2020 – Mikulášský oběd s překvapením  

07. - 17. 12. 2020 – Testování SCIO žáků 9. tříd 

17. 12. 2020 – Vánoční besídky ve školní družině 

18. 12. 2020 – Vánoční besídky ve třídách  

20. a 22. 12. 2020 – Dny boje proti Covidu-19 

V průběhu prosince probíhala v hodinách Informatiky Mezinárodní soutěž Bobřík  

informatiky 

Od 04. 01. 2021 – přerušení výuky – 1. a 2. třída – prezenčně, 3. - 9. třídy – distančně 

18. 01. – 04. 02. 2021 – Online veletrh povolání Moravskoslezského kraje 

20. 01. 2021 – Online setkání s rodiči žáků 9. třídy 

25. 01. 2021 – Online setkání s rodiči žáků 7. třídy  

27. 01. 2021 – Prima pokusy 1. – 2. třída – MAP II 

28. 01. 2021 – Vysvědčení za 1. pololetí – zasláno elektronicky přes Škola online 

29. 01. 2021 – Pololetní prázdniny 

05. – 22. 2. 2021 – Uzavření školní jídelny – karanténa z důvodu Covid-19 

08. – 12. 02. 2021 – Jarní prázdniny 

18. 02. 2021 – Schůzka s rodiči předškoláků s učitelkami MŠ a ZŠ 

Od 01. 03. do 9. 4. 2021 – Uzavření ZŠ i MŠ – distanční výuka 

19. 03. 2021 – Matematický klokan – online 

31. 03. 2021 – Okresní kolo matematické olympiády - online 

06. - 15. 04. 2021 – Zápis dětí do 1. ročníku bez osobní přítomnosti dětí a rodičů 

12. 04. 2021 – MŠ prezenčně předškolní děti, ZŠ 1. - 5. třída – rotačně,   

6. - 9. třídy – distančně 

28. 04. 2021 – Polytechnické tvoření v ŠD 

28. a 29. 04. 2021 – Konzultace s rodiči žáků 6. – 9. ročníku - online 

29. 04. 2021 – Keramika v ŠD – Projektové odpoledne v spolupráci s CVČ Kravaře 

02. – 03. 05. 2021 – Přijímací zkoušky na SŠ – 9. ročník  

Od 10. 05. 2021 - 1. - 9. třída – rotačně + testování žáků 

Od 17. 05. 2021 –1. - 5. třída – prezenčně, 6. - 9. třídy rotačně + testování žáků  

19. - 26. 05. 2021 – Testování SCIO žáků 8. tříd 

Od 24. 05. 2021 - 1. - 9. třída – prezenčně + testování žáků 
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02. a 09. 06. 2021 – Finanční gramotnost – beseda s Mgr. J. Lampartem pro 9. ročník 

17. 06. 2021 – Výlet ŠD do Bělé 

17. 06. 2021 – Motivační zápis pro budoucí prvňáky 

24. 06. 2021 – Ocenění pedagogů Hlučínska – ředitelka školy Slivková  

25. 09. 2021 – Hyde Park 9. ročníku 

28. 06. 2021 – Výlet do ZOO – 1. – 5. třída 

29. 06. 2021 – Třídní den 

30. 06. 2021 – Slavnostní ukončení školního roku 

 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti a kontrolách 

V tomto školním roce proběhlo: 

● Inspekční činnost č.j. ČŠIT-701/21-5 - Hodnocení distanční výuky v ZŠ Chuchelná 

- Řízený rozhovor ředitelky se školní inspektorkou a vyplnění online dotazníků 

učiteli  

● Kontrola na místě KHS v květnu 2021 – dodržování mimořádných opatření 

vydaných od 6. 4. do 11. 5. 2021 (dodržování epidemiologických opatření, nošení 

roušek a respirátorů, kontrola průběhu testování žáků a zaměstnanců školy). 

● V tomto školním roce neproběhlo žádné šetření ČŠI na místě.  

● Testování očekávaných výstupů podle RVP - na jaře 2021 mělo proběhnout 

testování žáků 5. a 9. ročníku z vybraných předmětů v systému InspIS. V listopadu 

2021 bylo testování zrušeno z důvodu zhoršené epidemiologické situace a 

distanční výuky žáků. 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy 

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

v kanceláři účetní školy. 

 

10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

V tomto školním roce se čerpaly finanční prostředky z dotace z OPVVV – Výzva 

č. 02_18_063 Šablony II v celkové částce 1 365 224,- Kč. V mateřské škole byla z těchto 

prostředků financována školní asistentka. Dále učitelky MŠ pořádaly osvětová a 

komunitní setkávání. Na základní škole probíhalo prezenčně i distančně doučování žáků 

ohrožených školním neúspěchem, školní kluby, využití ICT technika ve výuce a hodiny 



Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace 

Komenského 186, 747 24 Chuchelná 

25 

 

anglického jazyka s rodilou mluvčím. Ve školní družině probíhaly kluby logických her, 

výuka s využitím ICT techniky. Učitelé se vzdělávali v oblasti inkluze, cizích jazyků, 

čtenářské a matematické gramotnosti, osobnostně sociálním rozvoji. V průběhu března 

a dubna 2021 došlo k přesunu a změnám šablon. Také bylo schváleno posunutí ukončení 

čerpání dotace k 28. 2. 2022.  

Škola obdržela částku 59 280,- Kč na „Podporu výuky plavání v ZŠ Chuchelná“ – PLAV-02-

05530/2020, z rozvojového programu  MŠMT - Podpora výuky plavání v základních 

školách v roce 2020 (VII. etapa), č.j. MSMT-17741/2020-1. Tato částka byla použita na 

dopravu dětí základní školy na výuku plavání do Kravař. Z důvodu neabsolvování celého 

povinného plaveckého výcviku bylo vráceno 37 064 Kč. 

Pokračujeme v práci pro MAP II – Místní akční plán, pod záštitou MAS Hlučínsko. Podíleli 

jsme se na aktualizaci Místního akčního plánu a pravidelně se zúčastňujeme dílčích 

aktivit. Mgr. Hana Birtková pracuje v pracovní skupině pro předškolní vzdělávání a 

Mgr. Monika Slivková v pracovní skupině pro rovné příležitosti a řídícím výboru. 

V toto školním roce byla podána žádost o dotaci z OPVVV – Výzva č. 02_20_080 Šablony 

III v celkové částce 757 280,- Kč.  V mateřské škole bude z těchto prostředků financována 

školní asistentka. Dále učitelky MŠ budou pořádat projektové dny, osvětová a komunitní 

setkávání. Na základní škole bude probíhat doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem, školní kluby, využití ICT techniky ve výuce a projektové dny. Dotace byla 

schválena a projekt bude probíhat od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023. 

 

11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

Ve školním roce 2020 – 2021 se naše škola do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení nezapojila. 

 

12. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 

Školní projekt 

V tomto školním roce škola pokračuje ve Školním 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. 

Obědy pro děti 

Zapojili jsme se do projektu Obědy pro děti. Projekt pomáhá dětem, které se ocitly 

v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim školní obědy. Pomoc potřebným 

dětem je poskytována přímo prostřednictvím základní školy na základě darovací 

smlouvy, aby se obědy dostaly k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů 

a pomoc nemohla být zneužita. Společnost WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. darovala celkem 
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15 600 Kč na obědy pro tři žákyně na celý školní rok. Z důvodu distanční výuky a uzavření 

školní jídelny bylo nadaci vráceno 7 848 Kč.  

 

13. 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 

GYMPAR 

Taekwon-Do Opava 

TJ Spartak Chuchelná 

SDH Chuchelná  
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14. Mateřská škola 

Obsah výroční zprávy: 

1. Základní údaje o škole 

2. Přehled oborů vzdělávání. 

3. personální zabezpečení činnosti školy 

4. Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání 

5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a zapojení do projektů 

ŠABLONY II a MAP II 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 

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: Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace 

Adresa mateřské školy: Mateřská škola Chuchelná, Komenského 300 

Zřizovatel: Obec 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 3 – 7 letým dětem ve dvou homogenních 

třídách. V I. třídě bylo zapsáno v tomto školním roce 20 dětí, ve II. třídě 21 dětí. V průběhu 

školního roku byly zapsány 3 děti.  

Náplní mateřské školy je zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání, které probíhají 

uspokojováním přirozených potřeb dítěte a podporou psychického a sociálního vývoje 

dítěte, a to v úzké spolupráci rodiny s mateřskou školou. 

Jako každoročně bylo doplněno vybavení tříd hračkami a pomůckami. Naší největší 

investicí byla rekonstrukce podlahy zátěžovým PVC a kobercovými čtverci a následná 

výmalba třídy a herny ve 2. patře budovy. Na úpravě a výzdobě prostor MŠ se podílely 
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také děti. Na chodbách, v šatnách a ve vstupní hale jsou plochy reprezentující výsledky 

dětských prací, doplněny o výrobky kreativního tvoření učitelek. 

I letos proběhla pravidelná údržba zahradních prvků školníkem Michalem Valigurou. Děti 

využívaly ke svým hrám dřevěné průlezky, houpačky, skluzavku a pružinová houpadla. 

K edukačním činnostem a relaxaci slouží dřevěný altán s lavicemi a stoly. 

2. Přehled oborů vzdělávání 

Mateřská škola ve školním roce 2020/2021 pracovala podle Školního vzdělávacího 

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

vzdělávacích programů „Veselý rok s koťaty“ (v I. třídě) a „Zábavný rok u medvíďat“ (ve 

II. třídě). 

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 vlastními zkušenostmi a prožitky. 

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

psaní, rozvoj elementárních matematických souvislostí, seznamování s technickými 

dovednostmi, poznávání přírody a na logopedickou prevenci. Dětem ohroženým školním 

neúspěchem byla poskytována personální podpora školní asistentkou. 

Rovněž letošní školní rok byl poznamenán celorepublikovou pandemii z důvodu nemoci 

Covid-19 a vládou vyhlášeným nouzovým stavem. Na základě rozhodnutí KHS Ostrava 

byla mateřské škole v týdnu od 14. 12. do 18. 12. 2020 nařízena karanténa. Od 1. 3. do 

11. 4. 2021 byly mateřské školy rozhodnutím vlády České republiky uzavřeny. V době 

přerušení provozu probíhalo vzdělávání distančním způsobem u dětí, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné. Bylo pokračováno v naplňování cílů TVP prostřednictvím 

e-mailové korespondence, která sloužila ke spolupráci s rodiči a následně dětmi. Touto 

formou a také v tištěné podobě byly pravidelně zasílány úkoly, pracovní listy a náměty 

pro činnosti i hry jak využít společný volný čas. Rovněž komunikace s rodiči dětí I. třídy 

probíhala prostřednictvím třídního e-mailu, kde byly zasílány pracovní listy, omalovánky, 

odkazy na zajímavá videa, návrhy na logopedická cvičení a podklady pro téma příslušného 



Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace 

Komenského 186, 747 24 Chuchelná 

29 

 

týdne. Zpětná vazba rodičů obou tříd byla hodnocena velice kladně, byla podložena 

fotografiemi dětí a jejich her, výrobků a nápadů. Zpracované úkoly byly zakládány do 

portfolií dětí. V období Velikonoc byla pro děti a jejich rodiče připravena hra „Zajíčkova 

cesta“, kdy si na stanovištích po vesnici plnili individuálně zadané tematické úkoly a 

aktivity. Provoz byl opětovně zahájen na základě testování a za dodržování důsledných 

hygienických opatření 12. 4. pro děti s povinným vzděláváním, pro ostatní děti 10. 5. 

2021. 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 

V MŠ pracovaly čtyři učitelky, dvě pracovnice provozu a školní asistentka, která byla 

financována z projektu ŠABLONY II. Všechny učitelky splňovaly požadované vzdělání – 

SŠ, VŠ obor Speciální pedagogika a Předškolní pedagogika, rovněž asistentka splňovala 

potřebné vzdělání. 

4. Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání 

Z důvodu epidemické situace probíhal letošní zápis opět dálkovým způsobem bez účasti 

dětí a rodičů v MŠ, pouze s dodáním potřebných dokumentů zaslaných v elektronické 

nebo písemné podobě. 

Počet přihlášených dětí: 17 

Počet přijatých dětí: 17 

Celkový počet zapsaných dětí pro školní rok 2021/22 činí k dnešnímu dni 47. 

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. 
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a zapojení do projektů 

ŠABLONY II a MAP II 

Rovněž další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) bylo poznamenáno 

nouzovým stavem. Vzdělávací aktivity se uskutečnily v souladu s Ročním plánem dalšího 

vzdělávání školního roku 2020/2021 (viz tabulka), a to formou webinářů z projektu 

ŠABLONY II a MAP II, které rovněž nabízely možnost zefektivnění a zkvalitnění podmínek 

vzdělávací práce a podporu profesního rozvoje pedagogů. 

Jméno a příjmení 
Datum 
konání Název akce 

Bc. Kristina Halfarová 2. 10. 2020 Vývojová dysfázie prakticky (Šablony II) 

Alena Valentová 26. 10. 2020 Stres a techniky zvládání zátěže (Šablony II) 

Mgr. Hana Birtková 2. 12. 2020 Komunikace s rodiči MŠ (MAP II) 

Mgr. Hana Birtková 8. 12. 2020 Jak na diagnostiku školní zralosti (MAP II) 

Alena Valentová 25. 2. 2021 Autoevaluace MŠ (Šablony II) 

Mgr. Hana Birtková 2. 3. 2021 Metoda dobrého startu (Šablony II) 

Mgr. Hana Birtková 8. 3. 2021 Tvoříme se dřevem (MAP II) 

Alena Valentová 22. 3. 2021 Co nepokazit ve výchově dětí do 7 let (MAP II) 

Mgr. Hana Birtková 22. 3. 2021 Co nepokazit ve výchově dětí do 7 let (MAP II) 

Michaela Tomíčková  23. 3. 2021 Hodnocení podporující učení (MAP II) 

Mgr. Hana Birtková 8. 4. 2021 Komunikace s dětmi (MAP II) 

Bc. Kristina Halfarová 14. 4. 2021 Jsme tým? (Šablony II) 

Bc. Kristina Halfarová 5. 5. 2021 Syndrom vyhoření I. (Šablony II) 

Bc. Kristina Halfarová 6. 5. 2021 Syndrom vyhoření II. (Šablony II) 

Mgr. Hana Birtková 14. 5. 2021 
Emoční a sociální vývoj dítěte a jeho potřeby (MAP 
II) 

 

Součástí ŠABLON II byl projektový den „Stavitel města,“ který děti obohatil o nové 

poznatky z oboru stavebnictví (stavby v obci i ve městě a jejich využití) a kartografie 

(tvoření vlastích map a zakreslování do nich).  

Sportovní den ,,Hejbni kostrou” byl dalším projektovým dnem s odborníkem. Děti se 

seznámily se základními sportovními disciplínami - běh, skok daleký, hod do dálky a 
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slalom. Byly poučeny o dodržování pravidel, které jsou ve sportu důležité a se správným 

způsobem životosprávy. 

Třetí projektový den ,,Máme doma zvířátko” byl veden lektorkou Agentury ARCAM se 

kterou několik let úzce spolupracujeme. Kromě přednášky s videoprojekcí zvířátek 

vhodných pro domácí chov, si děti vyzkoušely pohybové hry s říkankami a zdravé cvičení 

jógy. 

Mateřská škola je také zapojena do projektu Místní akční plán II. Cílem projektu je zlepšit 

kvalitu vzdělávání, společné strategické plánování aktivit a jejich realizace. Vzdělávací 

programy probíhaly pro pedagogy i rodiče formou webinářů. Pro děti se uskutečnila 

aktivita v MŠ pod vedením dentálních hygienistek s názvem „Povídání se zoubkovými 

vílami aneb Čistý zoubek, zdravý zoubek“. 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 

V MŠ se uskutečnily akce a aktivity, které byly hrazeny z příspěvku rodičů, organizovány 

v rámci projektu Šablony II, či realizovány pod záštitou Místní akční skupiny Hlučínsko 

v rámci projektu MAP II. Z důvodu protiepidemických opatření probíhaly v omezené míře 

za přísných hygienických podmínek. 

 

MĚSÍC DATUM, NÁZEV AKCE CHARAKTERISTIKA 

ZÁŘÍ 

2. 9. 2020 – Informační 

schůzka pro rodiče I. třída 

Koťata 

Šablony II – Odborně zaměřené 

tematické setkání a spolupráce 

s rodiči, téma přednášky „Jak 

připravit dítě na vstup do MŠ.“ 

3. 9. 2020 – Informační 

schůzka pro rodiče II. třída 

Medvíďata 

Šablony II – Odborně zaměřené 

tematické setkání a spolupráce 

s rodiči, přednáška na téma 

„Příprava předškoláka, specifika 

práce s předškolákem.“ 

ŘÍJEN 

14. 10. 2020 – Agentura 

ARCAM 

Výchovně vzdělávací program na 

téma „Máme doma zvířátko.“ 

16. 10. 2020 – Loutkové 

divadlo „Kašpárkův svět“ 

Naučná pohádka „O princezně 

Rozmařilce.“ 
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LISTOPAD 
30. 11. 2020 – Zoubková víla 

aneb dentální hygiena pro 

děti 

Akce v rámci MAP II 

Ukázka dentální hygieny 

odbornicemi. 

PROSINEC 4. 12. 2020 – Mikuláš v MŠ 

Ve spolupráci s Kulturní komisí 

obce Chuchelná, návštěva Mikuláše 

s nadílkou 

LEDEN 

20. 1. 2021 – Agentura 

ARCAM 

Vzdělávací přednáška o opicích, 

jejich životě, obživě apod. 

27. 1. 2021 – Zimní 

přikrmování 

Dopolední vycházka dětí II. třídy 

Medvíďata do lesa s přikrmováním 

zvířat do krmelců. 

ÚNOR 

16. 2. 2021 – Zábavné 

dopoledne v maskách 

Maškarní karneval v mateřské 

škole, dopolední program. 

17. 2. 2021 – Divadelní 

představení dětí 

Představení dětí MŠ s pohádkou 

„Stromek v zimě“ pro děti 1. a 2. tř. 

ZŠ. 

18. 2. 2021 – Schůzka 

s rodiči předškoláků v ZŠ 

Šablony II – Odborně zaměřené 

tematické setkání a spolupráce 

s rodiči, téma přednášky 

„Diagnostika školní zralosti.“ 

DUBEN 

19. – 24. 4. – Barevný týden 

Země 

Týdenní projekt MŠ – ekologická 

výchova, ochrana životního 

prostředí, oslava Dne Země. 

27. 4. 2021 – Projektový den 

„Stavitel města“ 
Šablony II – Projektový den 

KVĚTEN 11. 5. 2021 – Loutkové 

divadlo „Kašpárkův svět“ 

Naučná pohádka „Kašpárek 

v pekle.“ 

ČERVEN 

1. 6. 2021 – Den dětí  

Výlet I. Třídy „Koťata“ do Resty, a 

výlet II. Třídy „Medvíďata“ ke 

Zbojničce s opékáním párků. 

15. 6. 2021 – Výlet II. třídy 

„Medvíďata 

Výlet dětí autobusem do Bělé – 

návštěva labyrintu, dětského 

hřiště. 

25. 6. 2021 – Slavnostní 

loučení 

Pasování předškoláků, předávání 

medailí, knih, rozloučení. 
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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. 

Plavání v MŠ 

Dne 4. 9. 2020 byl zahájen plavecký výcvik za účasti 15 dětí, ale z epidemických důvodu 

na základě vládních nařízení byl předčasně ukončen 25. 9. 2020, proběhly tak pouze 

4 lekce. 

8. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti 

Krajská hygienická stanice – v tomto školním kontrola KHS na MŠ neproběhla.  

Kontrolní a hospitační činnost – v průběhu školního roku byly uskutečněny vedoucí 

učitelkou celkem 3 hospitace s písemným záznamem, dále namátkové hospitace a 

kontroly se záznamem v třídních Knihách. Školní asistentka z projektu Šablony II 

vykazovala svou činnost v měsíčních reportech. 

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. V letošním roce jsme v omezené 

míře, pokud nouzový stav dovolil, využili nabídku loutkových divadélek v MŠ a 

vzdělávacích agentur většinou přes projekty MAP II a Šablony II. 

Spolupráce se zákonnými zástupci dětí 

Rovněž letošní spolupráce se zákonnými zástupci byla intenzivní, i když poznamenaná 

epidemickou situací. Zákonní zástupci měli možnost se podrobně informovat o výsledcích 

vzdělávání svých dětí, nebo si mohli s třídní učitelkou domluvit schůzku v době, kdy se 

nevěnuje edukační činnosti. Se svými problémy a starostmi měli možnost kdykoliv se 

obrátit na vedoucí učitelku MŠ, která byla nápomocna, popřípadě jim odborné 

poradenství zprostředkovala na PPP a SPC Opava. 

K pravidelné spolupráci byli rodiče vyzváni zejména v době uzavření mateřské školy. 

Podíleli se aktivně na distanční výuce dětí s povinným předškolním vzděláváním, ale i dětí 

mladších. Rodičům a následně dětem byly zasílány pokyny a vzdělávací náměty 
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prostřednictvím třídního mailu, materiály k vypracování byly předávány v tištěné formě, 

po vypracování se zakládaly do portfolií dětí. Proběhla také výstavka prací v MŠ a na 

internetových stránkách pod názvem „Z domácího tvoření“. 

Spolupráce se základní školou 

Úspěšně pokračovala spolupráce s naší základní školou a družinou. 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. Dobrým příkladem bylo pozvání žáků 1., 2. a 3. třídy na divadelní představení 

pohádky „Stromek v zimě“, kterou nacvičily děti MŠ pod vedením svých učitelek. 

Spolupráce s obcí Chuchelná 

Pravidelně přispíváme články a fotografiemi do obecního zpravodaje, prezentujeme svoji 

činnost ve vývěsce v centru obce. 

10. Závěr 

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

24. 6. 2021. 

 

Zpracovala: Alena Valentová, vedoucí učitelka MŠ 
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15. Školní družina 

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. Vytváří podmínky k aktivnímu odpočinku a relaxaci 

dětí a všestrannému rozvoji jejich osobnosti. Poskytuje dětem možnost poznat a rozvíjet 

své schopnosti v různých oblastech zájmové činnosti – pracovně-technické, esteticko-

výchovné, sportovní, přírodovědné. Přípravu na vyučování provádíme formou her. 

Dbáme na to, aby si každé dítě našlo své místo ve skupině. Při komunikaci s dětmi 

převažuje pozitivní hodnocení – pochvala, povzbuzení. Věnujeme pozornost prevenci 

šikany. Děti nacházejí ve školní družině potřebné zázemí a bezpečí. 

Ve školním roce 2020/2021 pracovala dvě oddělení ŠD. Kapacita ŠD je 50 dětí a byla plně 

obsazena. V I. oddělení bylo zapsáno 30 dětí z 1., 2. a 3. ročníku. Ve II. oddělení bylo 20 

dětí z 3., 4. a 5. ročníku.  

I. oddělení ŠD se nachází v budově Mateřské školy. ŠD disponuje těmito prostory: 

prostorná 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.  

II. oddělení ŠD je umístěno 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. 

 K rekreačním a sportovním činnostem využívají děti obou oddělení prostornou školní 

zahradu MŠ, sportovní areál a tělocvičnu ZŠ. 

Každým rokem průběžně vybavujeme ŠD hračkami, výtvarnými a sportovními potřebami, 

knihami, stolními hrami. V průběhu školního roku byly vyměněny dveře do herny a byla 

vymalována chodba, šatna a přilehlé místnosti ve školní družině. Rovněž byl proveden 

nátěr na zárubních všech vnitřních dveří v prostorách ŠD. 

ŠD ve školním roce 2020/2021 pracovala podle ŠVP pod názvem „Ať je léto nebo zima 

v družině je vždycky prima“. Vychovatelky se snaží zajistit dětem ve ŠD pestrý a zajímavý 

program, přitom dodržovat epidemiologická opatření, zásady psychohygieny a 
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stanoveného denního režimu ŠD, dodržování pravidel bezpečnosti ochrany zdraví žáků 

s důrazem na čistotu a ochranu životního prostředí. Dalším úkolem vychovatelek je 

navodit radostnou atmosféru a komunikační prostředí, posilovat v dětech kladné city, 

vytvářet pocit bezpečí a sebevědomí.  

I letošní školní rok byl poznamenán pandemii Covid-19 a vládou vyhlášeným nouzovým 

stavem. Od 14. 10. do 17. 11. 2020 a od 1. 3. do 11. 4. 2021 byla školní družina uzavřena. 

V dalších měsících pak byly děti, rozhodnutím vlády ČR, rozděleny buď do 4 oddělení, 

nebo chodily do družiny rotačně. V těchto dnech nám pomáhaly s výukou učitelky 

základní školy.  

V tomto školním roce jsme v rámci dotace Šablony II uskutečnilo několik projektových 

odpolední, pořádaly jsme po vyučování kluby logických her. Také jsme využívaly tablety 

v rámci šablony Využití ICT techniky. V rámci sdílení navštívila paní vychovatelka 

Melecká ŠD v Bolaticích a paní vychovatelka Halfarová ŠD v Kobeřicích. 

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

 

 Akce školní družiny 

● Září - vycházky v okolí školy se zaměřením na bezpečnost v silničním provozu, 

sběr přírodnin 

● Září - zahájení činnosti „Klubu zábavné logiky a deskových her“ 

● Září - zahájení šablony „Využití ICT ve vzdělávání“ 

● 21. 9. a 24. 9. projektové dny v rámci „Šablony II“- téma „Ze Země do vesmíru“- 

mobilní planetárium  

● 7. 10. projektový den mimo školu na zámku v Kravařích „Znáte své historické 

kořeny a místo kde jste se narodili?“ 

● Listopad - soutěž v Pexesu 

● Listopad - vyrábění vánoční dekorace 

● 18. 12. vánoční besídky v obou odděleních ŠD 

● Leden - výtvarná soutěž- zimní motivy 
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● Únor - výroba valentýnek a masek  

● 16. 2. a 18. 2 projektový den v rámci „Šablon II“ téma- „Setkání s myslivcem aneb 

zvířátka v zimě“ 

● Únor - ukončení činnosti „Klubu zábavné logiky a deskových her“ 

● 29. 4. a 13. 5. projektové dny v rámci „Šablon II“ téma- „Hlína trochu jinak“, 

„Srdce pro maminku“ 

● 17. 5. – 18. 6. vykonávala v ŠD odbornou pedagogickou praxi studentka 2. ročníku 

SPgŠ Krnov Nela Obrusníková 

● Květen - míčové a štafetové soutěže na hřišti 

● Červen - soutěž v malování na chodník, cvičení s obručí a švihadlem 

● Červen - koláže z přírodnin ve II. oddělení ŠD 

● 17. 6. výlet do Bělé 

● Červen - ukončení šablony „Využití ICT ve vzdělávání“ 

 

 

Zpracovaly:  Dagmar Melecká, vychovatelka I. oddělení 

Tereza Halfarová, vychovatelka II. oddělení 
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16. Závěr 

Na letošní zvláštní školní rok určitě nikdo z nás nezapomene. V září jsme doufali, že školní 

rok s určitými omezeními strávíme ve škole. Budeme se „normálně” učit a užívat si nové 

přírodovědné učebny. Bohužel jsme se kvůli epidemiologické situaci museli na 

podstatnou část roku (až 136 dní ze 195 školních dní) přesunout před monitory počítačů. 

Do online prostředí se přesunulo opravdu vše, výuka, třídní schůzky i porady učitelů. 

Google učebna a Meet se stali našimi každodenními pomocníky. V půlce druhého pololetí 

jsme přesedlali na rotační výuku, která předznamenala náš následný návrat do školy. 

V květnu a červnu, kdy jsme byli již všichni ve škole, jsme se testovali na Covid-19. Roušky 

už považujeme za „běžný módní doplněk.“ Stále jsme nemohli zpívat a cvičit mohli pouze 

venku.  

Ale mohu konstatovat, že jsme vše zvládli na výbornou. Proto chci poděkovat učitelům za 

skvělou práci během distanční výuky, kdy každý den vysílali i z několika počítačů, hledali 

nové metody a formy výuky a i když byli někdy unavení a na pokraji sil, vše zvládli a 

vydrželi. Žákům patří velký dík a obdiv za práci a úsilí. Bylo to určitě těžké, každý den se 

přinutit vypracovávat úkoly, naučit se probíranou látku a vídat se s kamarády pouze na 

monitoru. V neposlední řadě patří poděkování všem rodičům, ze kterých se stali naši 

kolegové - učitelé - a s výukou nám pomáhali. Poděkování zaslouží všichni zaměstnanci 

školy, kteří během rotační i distanční výuky pomáhali zajišťovat provoz školy.  

V neposlední řadě patří velký dík zřizovateli školy, který nám přispívá na rekonstrukce a 

opravy. Také díky jemu jsme mohli zakoupit 30 notebooků, které jsme v průběhu 

distanční výuky zapůjčili žákům (celkem bylo zapůjčeno cca 60 notebooků). 

I přes to všechno jsem toho názoru, že vše zlé je pro něco dobré. Možná nám Covid-19 

pomohl uvědomit si, že i přes nejnovější technologie a komunikační aplikace nám nic 

přímý kontakt nenahradí. Je třeba, abychom občas opustili svět virtuální a nahradili jej 

zpátky tím reálným. Snad jsme si to při pandemii uvědomili.  
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V Chuchelné 4. 9. 2020 

 

 

Mgr. Monika Slivková 

        ředitelka ZŠ a MŠ Chuchelná 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána Pedagogickou radou dne: 16. 9. 2020 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne:   

 

 

 

 

Výroční zpráva byla předána zřizovateli školy dne:  
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17. Příloha 1 Jednotná přijímací zkouška na SŠ 

 

 


