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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Základní škola Bartošovice je plnE organizovanou školou s devíti ročníky v devíti 

tUídách. Odloučenými pracovišti školy jsou školní družina – školské zaUízení Ě1 oddElení 

se sídlem v budovE zdravotního stUediska Bartošovice 11ě a dílny, které jsou v pUízemí 

zámku Bartošovice 1, cca 100m od školy.  

Součásti školy je také školní klub, který organizuje volnočasové aktivity žák] 

v jednotlivých zájmových kroužcích. ZUizovatelem školy je obec Bartošovice. Do školy 

docházejí žáci z Bartošovic, Hukovic, Studénky, Nové Horky a ůlbrechtiček.   

1.1. Základní údaje o škole 

   

Název školy 
Základní škola Bartošovice okres Nový 

Jičín, pUíspEvková organizace 

ůdresa školy 74Ň 54  Bartošovice  147 

IČ 70980772 

DIČ CZ 70980772 

REDIZO 600 138 402 

IZO školy 102 232 954 

Telefon/fax 556 758 904, 556 758 706 

E-mail zsbartosovice@zsbartosovice.cz 

Webové stránky www.zsbartosovice.cz 

Právní forma pUíspEvková organizace 

mailto:zsbartosovice@zsbartosovice.cz
http://www.zsbartosovice.cz/


)=ﾆﾉ;Sﾐｹ ジﾆﾗﾉ; B;ヴデﾗジﾗ┗ｷIW ﾗﾆヴWゲ Nﾗ┗┠ JｷLｹﾐが ヮくﾗく 
Αヴヲ ヵヴ  B;ヴデﾗジﾗ┗ｷIW ヱヴΑが IČぎ ΑヰΓΒヰΑΑヲ 

5 

 

Součásti školy Ěškolská zaUízeníě školní družina, školní klub 

Vedení školy 
Mgr. Žana Mah@áková - statutární 

zástupce Ě Ueditelka školyě 

  
Mgr. Lenka Dulaiová - zástupkynE 

školy 

Vychovatelka školní družiny 
Lucie Valentová 

 

1.Ň.  Základní údaje o zUizovateli   

Název zUizovatele Obec Bartošovice 

Adresa zUizovatele 74Ň 54  Bartošovice  1ň5 

IČ 27721 

Kontakt 556 758 692 

Zastoupená MVDr. KateUinou  KUenkokovou 

 

  

1.ň.    PUehled hlavní činnosti školy 

hlavním účelem je vzdElávání žák] v 
oblasti základního  vzdElávání, dále 
zájmové vzdElávání ve školní družinE 
a školním klubu a doplOková činnost 
vymezená dodatkem ve ZUizovací 
listinE ZŠ Bartošovice a v souladu se 
zápisem ve školském rejstUíku 

Obor vzdElávání  

Ěpodle klasifikace kmenových obor] 

vzdEláníě 

79-01-C Základní škola,   

79-01-C/001 Základní škola,  

délka studia: ř let  

čj.Ň7Ř1/Ň007-21 

Školní družina IZO 119 800 284 

Školní klub 
IZO 150 010 800 

 

1.4.  Škola a školská zaUízení  Kapacita 

Základní škola Ň50 žák] 

Školní družina ň0 žák] 

Školní klub 1Ň0 žák] 
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1.5.  Školská rada  

Sídlo 
Obec Bartošovice,  

Bartošovice 1ň5,74Ň 54 

PUedseda Milák Lumír 

Členové 
Šustková L.,  PetUvalský Vl., Goldová 

M., Valenta M.,  Milák L., Čubok R. 

1.6. Komunitní škola 
  

PUedseda Mgr. Josef Golda 
MístopUedseda  Mgr. Martina Goldová 
HospodáU Ing. Ján Várga 

Členové Mgr. Iveta Bárová, Ján Varga, členové 
spolk] 

PUedmEt činnosti 

poUádání kulturní a osvEtové činnosti, 
podpora venkovské komunity a 
podpora programu celoživotního 
vzdElávání, podpora zájmové činnosti 
rodič] a dEtí obce  

Cíl podpora aktivního života na venkovE 
ve spolupráci se školou 

 

 

1.7.MateriálnE – technické 
vybavení Vybavení a možnosti školy 

Žákovský nábytek 

postupnE se obnovuje a doplOuje. Obnoven 
kabinet pUírodních vEd , 1. tUída – nábytek a 
vybavení, 6.tUída- skUínE, dEtský koutek _ 
I.stupeO/vybavení, kabinet výchovného poradce, 
reedukační místnost, místnost pro asistenty 
pedagoga 

Učebnice, učební texty 
postupná obnova dle plánu, který se každoročnE 
vyhodnocuje  

Vybavení školy audiovizuální 
technikou a výpočetní technikou 

Probíhá postupná obnova vybavení v dané 
oblasti dle strategie ICT.. V rámci projektu 
Modernizace výuky v Základní škole Bartošovice 
Registrační číslo projektu: 
CZ.1.10/2.1.00/30.01641 jsme vybavili ICT 
technikou  jazykovou učebnu a laboratoU 
pUírodních vEd. Ve tUídách jsou umístEné 
interaktivní tabule, dataprojektory a vizualizéry.  

Sportovní zaUízení tElocvična, posilovna, velké travnaté fotbalové 
hUištE, venkovní dEtské hUištE. 
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NovE byl zUízen sklad pro sportovní potUeby a 
postupnE se vybavuji sportovištE sportovním 
vybavením 

Vybavení kabinet] a učeben kopírky, tiskárny, monitory, PC , tablety pro 
učitele, PC programy pro práci pUedmEtech  

Odpočinkový areál 
areál Stodolní - okolí ĚpískovištE, prolézačky, 
houpačky, venkovní moderní hUištE, čtenáUský a 
odpočinkové koutky ve školeě 

Školní družina 
1 oddElení Ěherna, ICT místnost, kuchyOka, 
místnost na  čtení a malování, nové hry a aktivity 
podporující rozvoj myšleníě.  

ICT učebna 
ICT technika, vizualizéry, novE poUízené PC 
programy 

Odborné učebny 

školní dílny a keramická dílna , učebna  vaUení, 
PC učebna ĚŇx - pro I. stupeO  a II. stupeOě , 
učebna výtvarné výchovy, učebna v pUírodE – 
Stodolní, učebna hudební výchovy, knihovna, 
laboratoU pUírodních vEd a jazyková učebna – 
novE poUízeno z projektu  Modernizace výuky 
v Základní škole Bartošovice 
CZ.1.10/2.1.00/30.01641 . NovE byl poUízen 
elektrický klavír do odborné učebny hudební 
výchovy 

Objekty, využívané pro účely 
výuky učebna v Záchranné stanici Bartošovice 

  naučná stezka 
  školní zahrada 
  ovocný sad 
  základna pro práci ČSOP 
  objekty v Hukovících Ěvíkendové akceě 

  

1.Ř. Organizace školy 

Součást školy Ň016/2017 Počet tUíd / oddElení/ kroužky Počet žák] 
I.stupeO  5  87 

II.stupeO  4  79 

Školní družina 1   30  

Školní klub 13 82 
 

Škola zajiš[uje výuku od 1. do ř. tUídy v jedné školní budovE. Školní stravování zajiš[uje 

soukromý subjekt  Scolarest. Stravování je zachováno v souladu se strategii školy. 

Součástí školy je školní družina - modernE vybavena nábytkem Ěvč. počítač], stolních her 

aj.), s možností užívání vedlejšího sportovního a rekreačního areálu, který slouží 

pUedevším pro volnočasové využití. Školní družina se nalézá v budovE zdravotního 

stUediska pUímo u autobusové zastávky- budova č. 11. Výuku doplOuje školní klub, který 
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organizuje zájmové vzdElávání v 1ň školních kroužcích. Ve škole je zajištEna výuka hry na 

hudební nástroje učiteli ZUŠ Studénka Budova školy je umístEna v centru obce, 100 metr] 

od autobusové zastávky v ozelenEném prostUedí, s nEkolika hUišti a dostatkem venkovních 

prostor pro činnost žák]. V prostorách školy probíhá i nEkterá zájmová činnost spolk] a 

organizací 

 

2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE 

 

Ň.1. Pedagogičtí pracovníci  

Pedagog.pracovníci počet úvazek 

nadúvazk.  
hodiny hodiny 

Učitelé _ celkem 12 1 1 40 

Výchovný poradce 1 1 0 40 

Reedukace  1 1 0 40 

Vychovatelka ŠD 1 1 0 38 

ůsistenti pedagoga  I.stupeO 2 0,5, 0,75 0 20, 30 

Asistentka pedagoga  

II.stupeO 
1 1 0 40 

Pedagogičtí pracovníci-

celkem 
16 X x X 

     

Ň.Ň.   Nepedagogičtí pracovníci    

PoU.číslo - nepedag. 
pracovníci 

pracovní 
zaUazení, funkce úvazek 

   

   

   

1 Školník, TP 1    

2 Uklízečka 1    

3 Uklízečka 1    

 
Poznámka:  

Ve škole pracují tUi provozní zamEstnanci – školník / TP pracovník  a Ň uklízečky.  
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1.ň. Platové zaUazení 

 

 

2.4.  ZaUazení pracovník] podle odbornosti  

Výchovná poradkynE, karierní poradkynE 

pUijímací Uízení na stUední školy 

 

specializační studium                                  Ě§Ř 

vyhl.č.ň17/Ň005Sb.ě - splOuje 

Koordinátor ICT  

vedoucí LVK, vedoucí sportovních akcí 

§ ř vyhl. ň17/Ň005 Sb. – splOuje, platná akreditace – 

instruktor LVK 

Inkluzivní oblast Ě SPU/SPCHě 

 

ZajištEno specialistkou z  oblasti speciální   

pedagogiky – reedukace  

Koordinátor EVVO  Specializace §ŇŇ odst.1 písm .ů  zákona   

 č. 56ň/Ň004Sb. – splOuje 

Poradenství – sociálnE patologické jevy Ueditelka školy, spolupráce s výchovným poradcem 

ŠVP  Ueditelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
S

IS
T

E
N

T
K

A
 P

E
D

A
G

O
G

A

A
S

IS
T

E
N

T
K

A
 P

E
D

A
G

O
G

A

UČ
IT

EL
 II

くS
TU

PE
Ň

UČ
IT

EL
 II

くS
TU

PN
Ě

UČ
IT

EL
 Iく

ST
UP

NĚ

UČ
IT

EL
 II

くS
TU

PN
Ě

VP
が U

ČI
TE

L I
IくS

TU
PN

Ě

UČ
IT

EL
 II

くS
TU

PN
Ě

UK
LÍZ

EČ
KA

UK
LÍZ

EČ
KA

UČ
IT

EL
 Iく

ST
UP

NĚ

VY
CH

OV
AT

EL
KA

 ŠD

UČ
IT

EL
 Iく

ST
UP

NĚ
が R

EE
DU

Kく

ŘE
DI

TE
LK

A 
ŠK

くが 
UČ

IT
EL

ぐ

UČ
IT

EL
 II

くS
TU

PN
Ě

ZÁ
ST

UP
KY

NĚ
 Š

Kが
 U

ČI
TE

Lぐ

TH
P 

PR
AC

OV
NÍ

K

UČ
IT

EL
 Iく

ST
UP

NĚ

UČ
IT

EL
 Iく

ST
UP

NĚ

ŠK
OL

NÍ
K

ŽENA ŽENA ŽENA ŽENA ŽENA ŽENA ŽENA MUŽ ŽENA ŽENA ŽENA ŽENA ŽENA ŽENA MUŽ ŽENA MUŽ ŽENA ŽENA MUŽ

8 8

12 12 12 12 12 12

2 2

12
9

12 12 12 12
9

12 12

6

0 0 0
2 2 2 2 2

8 8

2 3 3 4 4 4

9

4 5

10

0 0 0

6 7 7 7 8 8 9
11

14

18

22 22 22
25 26 27

29

PLATOVÉ ZAŘAZENÍぱ ZAMĚSTNANCI ŠKOLYぱヲヰヱヶっヲヰヱΑ

PLATくTŘÍDA PLAT.ST. PRAXE



)=ﾆﾉ;Sﾐｹ ジﾆﾗﾉ; B;ヴデﾗジﾗ┗ｷIW ﾗﾆヴWゲ Nﾗ┗┠ JｷLｹﾐが ヮくﾗく 
Αヴヲ ヵヴ  B;ヴデﾗジﾗ┗ｷIW ヱヴΑが IČぎ ΑヰΓΒヰΑΑヲ 

10 

 

1.5. ZaUazení pracovník] podle vEku a pohlaví 
 

 

Poznámka: včetnE žen na mateUské dovolené 

 

2.6. Další vzdElávání pedagogických pracovník] 

VzdElávání pracovník] školy vychází z obecnE platné legislativy, dále navazuje na 

interní smErnici školy a roční plán vzdElávání pedagogických pracovník].  

Základní podmínky vzdElávání:  
➢ rovnost pUíležitostí 

➢ potUeby školy Ěanalýza stávajícího stavu v souladu se státní vzdElávací politikouě 

➢ rozpočet školy 

➢ studijní zájmy pracovník] školy 

 

2.6.1. VzdElávání je zamEUeno na nEkolik oblastí: 
Pedagogičtí zamEstnanci 
➢ Vedoucí a Uídící zamEstnanci ĚrozšiUování odborné kvalifikace v oblasti Uízení 

lidských zdroj], management atd.) 

➢ Studium k rozšíUení odborné kvalifikace Ěstudium cizích jazyk], ICT gramotnost, 

finanční gramotnost, čtenáUská gramotnost, odborné pUedmEty, studium  - oblast 

podpory inkluze …ě 

➢ Pravidelné vzdElávání všech zamEstnanc] školy v oblasti BOZP, PO, 

1.POMOC, CO a platná legislativa 

Provozní zamEstnanci 
➢ prohlubování kvalifikace Ěpr]bEžné doplOování, obnovování… vzdElávání, které 

umožní zamEstnanci kvalitnE vykonávat výkon sjednané práceě 

ﾏ┌┥ｷ ┥Wﾐ┞ ﾏ┌┥ｷ ┥Wﾐ┞ ﾏ┌┥ｷ ┥Wﾐ┞

do 35 let 36-45 46-55

1

6

0

4
2

6

PRACOVNÍCIぱVĚKぱPOHLAVÍぱヲヰヱヶっヲヰヱΑ
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➢ Ueditelka sleduje pr]bEžnE realizaci plán] vzdElávání. VzdElávání konzultuje 

s jednotlivými pracovníky a společnE vytváUejí návrhy na další možnosti v oblasti 

vzdElávání. 

ZamEstnanci školy 

➢ Školení v oblasti BOZP, PO, CO, 1.POMOC atd. 

 

2.6.2. Pedagogičtí pracovníci_ vzdElávání 

 
 

 

DVPP_ 2016/2017 

technik školy CO 14.6.2017. PROVOZNÍ ZůMDSTNůNEC 

zástupkynE školy FINůNČNÍ GRůMOTNOST 23-24.2.2017. PEDůGOG.PRůCOVNÍK 

učitel I.stupeO FINůNČNÍ GRůMOTNOST 23-24.2.2017. PEDůGOG.PRůCOVNÍK 

Ueditelka VůLNÁ HROMůDů ůTZŠ 26-28.4.2017 PEDůGOG.PRůCOVNÍK 

Ueditelka LEGISLATIVA-ZMDNY 8.3.2017. PEDůGOG.PRůCOVNÍK 

učitel II.stupeO PÉČE O ZůHRůDU S DDTMI 22.-23.9.2016 PEDůGOG.PRůCOVNÍK 

učitel II.stupeO PÉČE O ZůHRůDU S DDTMI 22.-23.2.2017 PEDůGOG.PRůCOVNÍK 

učitel II.stupeO PÉČE O ZůHRůDU S DDTMI 9-10.3.2017. PEDůGOG.PRůCOVNÍK 

učitel II.stupeO OPTYS-JůRNÍ INSPIRůCE 25.4.2017. PEDůGOG.PRůCOVNÍK 

učitel II.stupeO OPTYS-JůRNÍ INSPIRůCE 25.4.2017. PEDůGOG.PRůCOVNÍK 

učitel I.stupeO OPTYS-JůRNÍ INSPIRůCE 25.4.2017. PEDůGOG.PRůCOVNÍK 

učitel I.stupeO OPTYS-JůRNÍ INSPIRACE 25.4.2017. PEDůGOG.PRůCOVNÍK 

učitel I.stupeO OPTYS-JůRNÍ INSPIRůCE 25.4.2017. PEDůGOG.PRůCOVNÍK 

uklízečka OPTYS-JůRNÍ INSPIRůCE 25.4.2017. PROVOZNÍ ZůMDSTNůNEC 

učitel I.stupeO OPTYS-JůRNÍ INSPIRůCE 25.4.2017. PEDůGOG.PRůCOVNÍK 

učitel I.stupeO OPTYS-JůRNÍ INSPIRůCE 25.4.2017. PEDůGOG.PRůCOVNÍK 

učitel I.stupeO OPTYS-JůRNÍ INSPIRůCE 25.4.2017. PEDůGOG.PRůCOVNÍK 

učitel II.stupeO OPTYS-JůRNÍ INSPIRůCE 25.4.2017. PEDůGOG.PRůCOVNÍK 

UČITELÉ I - II.stupeO ůGRESE_ŠIKůNů ů PROCE TEŠENÍ 26.8.2016. VŠICHNI PED.PRůCOVNÍCI 
UČITELÉ I - II.stupeO ŠIKůNů _LEGISLůTIVů 27.8.2016. VŠICHNI PED.PRůCOVNÍCI 
učitel I.stupeO ASPERGERUV SYNDROM 29.9.2016. PEDůGOG.PRůCOVNÍK 

Ueditelka EDU KONFERENCE OSTRAVA 9.10.2016. PEDůGOG.PRůCOVNÍK 

Ueditelka PůMDZ- TRENIKOVÉ AKTIVITY 11.4.2017. PEDůGOG.PRůCOVNÍK 

učitel I.stupeO 
ůNGLIČTINů_ DYSLEKTIK_TECHNIKY 
PRÁCE 21.10.2017. PEDůGOG.PRůCOVNÍK 

učitel II.stupeO CO 14.6.2017. PEDůGOG.PRůCOVNÍK 

27%

23%

14%

9%

9%

4%
5% 9%

DVPPぱINDIVIDUÁLNÍぱヲヰヱヵっヲヰヱヶ

ŘEDITELKAぱŠKOLENÍ VÝCHOVNÝ PORADCE REEDUKACE KOORDINÁTOR EVVO

)ÁSTUPCE ŘEDITELE VYCHOVATELKA ŠD UČITELぱIくSTUPEŇ UČITELどIIくSTUPEŇ
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3.     Pr]bEh a výsledky výchovnE –  vzdElávacího procesu 
 

 
3.1. Celkový pUehled žák] ve školním roce 2016/ 2017 

TTÍDA CHLAPCI DÍVKY CELKEM TT.UČITEL 

1 9 10 19 J. BUCHLOVSKÁ 

2 9 6 15 J. ČERNÍNOVÁ 

3 8 10 18 M. GOLDOVÁ 

4 4 12 16 D. ČERVENKOVÁ 

5 9 10 19 L. RIGO 

I.STUPEN 39 48 87   

6 8 10 18 V.PETTVůLSKÝ 

7 11 9 20 S. BOHÁČOVÁ 

8 12 11 23 L. FÁRKOVÁ 

9 11 7 17 I. BÁROVÁ 

II.STUPEN 42 37 79   

CELKEM 81 85 166   

 

 

Počty žák]_ vývoj 

 
 

 

PUestupy žák] ve školním roce Ň016/Ň017 

 

 

 

 

 

09/2015. 06/2016. 09/2016. 06/2017.

149 153
164 166

POČET ŽÁKŮ ぱ ŠKOLA

CHLAPEC DÍVKA CHLAPEC DÍVKA

┥=Iｷ ど ヮギWゲデ┌ヮ Sﾗ B;ヴデﾗジﾗ┗ｷI ┥=Iｷ ど ヮギWゲデ┌ヮ ┣ B;ヴデﾗジﾗ┗ｷI

4

2
11

3

0

PŘESTUP ŽÁKŮぱヲヰヱヶっヲヰヱΑ

IくSTUPEŇ IIくSTUPEŇ
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ň.Ň. Organizace výchovnE-vzdElávacího procesu  
PUi vzdElávání se pUihlíží na vzdElávání žák] se speciálními vzdElávacími potUebami a 

žák] mimoUádnE nadaných. Rozvrh hodin je sestavován s pUihlédnutím na zásady 

psychohygieny. Pravidla uvnitU školy jsou vymezeny školním Uádem a interními pUedpisy, 

které se aktualizují v pUípadE aktuálních zmEn, které mají podstatný vliv na chod školy. 

Ve školním roce Ň014/Ň015 jsme i nadále pokračovali v tvorbE plánu rozvoje v inkluzivní 

oblasti. ZamEUili jsme se na rozvoj čtenáUské, počítačové, finanční gramotnosti a 

gramotnosti v oblasti pUírodních vEd. Začínáme postupnE vytváUet nový systém 

hodnocení a evaluace. Budeme pokračovat v realizaci dlouhodobého plánu rozvoje ICT, 

který je nezbytnou součásti strategie školy. Škola má plnE vybavené tUídy interaktivními 

tabulemi, diaprojektory a PC. Učitelé mohou realizovat pUípravu do jednotlivých 

vyučovacích hodin v kabinetech, které jsou plnE vybavené ICT technikou. Máme 

zakoupeny programy, umožOující interaktivní výuku a propojení se žáky. Ve školním 

roce 2014/2015 jsme finalizovali projekty spolufinancované z EU, díky kterým jsme 

vybavili jazykovou učebnu a zrekonstruovali laboratoU pUírodních vEd.  V daném školním 

roce jsme spolupracovali s rodilou mluvčí z USů. Projekty nám pomohly více rozvinout 

jazykové dovednosti žák] a vytvoUit pUedpoklady pro naplOování školního programu Ě 

ŠVP ZŠ Bartošoviceě. Budeme  i nadále pokračovat v pUípravE pedagogických 

pracovník] tak, aby byli schopni vzdElávat žáky v e-learningu, tvoUit mezinárodní 

projekty za podpory ICT techniky a rozvíjet veškeré kompetence žák]. ZamEUíme se na 

zkvalitOování výuky v oblasti cizích jazyk] nejen ve vyučovacích pUedmEtech, ale také i 

ve volnočasových aktivitách. V následujícím školním roce navážeme na pokračování 

rozvoje jednotlivých gramotností. PUedevším se zamEUíme na rozvoj gramotnosti 

v oblasti pUírodních vEd, čtenáUské, finanční a sociální gramotnosti.   

3.2.1.  PUehled učebních plán] 

VzdElávání na škole probíhá na základE Školního vzdElávacího programu : 

Program: Školní vzdElávací program ZŠ Bartošovice Ě zkr. ŠVP ZŠ Bartošoviceě 
PUílohy:  Školní vzdElávací program Školního klubu ZŠ Bartošovice 

 Ě ŠVP ŠK ZŠ Bartošoviceě 
     Školní vzdElávací program Školní družiny ZŠ Bartošovice  

Ě ŠVP ŠD Bartošoviceě 
     VzdElávání  žák] podle  LMP Ě lehká mozková porucha) 

     Standardy ŠVP ZŠ Bartošovice Ě český jazyk, cizí jazyky, matematikaě 
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STRUKTURA ŠVP ZŠ BARTOŠOVICE 
 

Vyučovací hodina se skládá z učivo 

  pr]Uezová témata ĚnaplOování výchovných cíl]ě 

  mezipUedmEtové vztahy 

Cíl vzdElávání rozvoj klíčových kompetencí žáka 

  schopnosti, dovednosti, vEdomosti 

Struktura ŠVP 

učební plán, který se rozpracovává do ročních 

učebních plán] podle jednotlivých pUedmEt] 

 

VzdElávací program školy je upraven v souladu se strategii školy Ěcelková strategie a 

strategie jednotlivých oblastí – inkluzivní, ICT, EVVO atd.ě. Jednotlivé strategie jsou 

rozpracovány do ročních plán] činností. Dokumentace je zveUejnEna na veUejnE 

dostupných místech Ěareál školy, webové stránky školy atd.ě 

 

  Oblast ŠVP obor   pUedmEt 
I. JAZYK A JůZYKOVÁ KOMUNIKůCE český jazyk a literat.  

  cizí jazyk 
anglický jazyk, 

nEmecký jazyk 

II. MůTEMůTIKů ů JEJÍ ůPLIKůCE matematika  

III. 
INFORMůČNÍ ů KOMUNIKůČNÍ 

TECHNOLOGIE 
Informatika  

IV. ČLOVDK ů JEHO SVDT /I.stupeO/ pUírodovEda  

  prvouka  

  vlastivEda  

v. ČLOVDK ů SPOLEČNOST/II.supeO/ dEjepis  

  výchova k občanství  

VI. ČLOVDK ů PTÍRODů /II.stupeO/ fyzika  

  chemie  

  pUírodopis  

  základy ekologie  

  
 

zemEpis   

V. UMDNÍ ů KULTURů hudební výchova   

    výtvarná výchova   

VI. ČLOVD ů ZDRůVÍ  tElesná výchova   

    výchova ke zdraví   

VII. ČLOVDK ů SVDT PRÁCE Pv Ě I. a II.stupeOě   

      volba povolání 

      Dílny 

      Dílny 
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Učební plán_ I.stupeO_2016/2017 

 

  
 Oblasti/ pUedmEty Švp Švp Švp Švp ŠVP  CELKEM 

    I. II. III. IV. V.   
Čj 9 9 9 8 7  
Aj 1 1 3 3 3  
M 4 5 5 4 5  

ICT x x x x 1  

človEk a svEt 
Prv 2 2 2 x x  
PUv x x x 2 2  
VL x x x 2 2  

umEní a kultura Hv 1 1 1 1 1  
Vv 1 1 1 2 2  

Tv 2 2 2 2 2  
Pv 1 1 1 1 1  

Celkem 
 hodiny 

 
21 22 24 25 26 118 

 

 

Učební plán_ II.stupeO_Ň016/Ň017 

 

PUedmEty Švp Švp Švp Švp  CELKEM 
  VI. VII. VIII. IX.   

Čj 4 4 4 4   

Aj 3 3 3 3   

Nj x 1 3 3   

D 2 2 2 2   

M 4 4 4 4   

Ov 1 1 1 1   

Z 2 2 2 2   

PU 2 2 2 1   

Ch x x 2 2   

F 2 2 2 2   

Hv 1 1 1 1   

Vv 2 2 1 1   

Vz 1 1 1 x   

Tv 2 2 2 2   

Pč 2 1 1 1   

ICT 1 1 x 1   

ZjČ x x x 1   

Eko x 1 x 1   

Celkem hodin  29 30 31 32 122 
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3.2.ProspEch  a  chování  2016/2017 

 

Celkový pUehled prospEchu a chování (06/2017) 

TŘÍDY 
POČET 
ŽÁKŮ 

PROSPĚCH ABSENCE 
    

      OMLUVENÁ NEOMLUVENÁ VYZNAMENÁNÍ PROSPĚL 

1. 19 1,83 910 0 19 0 

2. 15 1,10 474 0 14 1 

3. 18 1,19 513 0 16 2 

4. 16 1,54 646 0 10 6 

5. 18 1,89 912 0 5 13 

6. 18 1,75 847 0 6 12 

7. 20 1,73 1127 78 10 10 

8. 23 1,51 1202 0 12 11 

9. 18 1,94 1405 10 5 13 

CELKEM 165   8036 88 97 68 

Poznámka: Na začátku školního roku byl celkový počet žák] 166. Ke konci školního roku se snížil počet 

žák] o 1 žáka Ě I.stupeOě. 

ProspEch 

 

 

Vyznamenání / prospEl _ tUídy_Ň016/Ň017 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1,83

1,10 1,19

1,54

1,89
1,75 1,73

1,51

1,94

PROSPĚCHっ TŘÍDAぱヲヰヱヶっヲヰヱΑ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

19

14
16

10

5 6

10
12

5

0 1 2

6

13 12
10 11

13

TŘÍDYぱVYZNAMENÁNÍぱPROSPĚLぱヲヰヱヶっヲヰヱΑ

VY)NAMENÁNÍ PROSPĚL
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KázeOská opatUení 

 

 

 

 

 
Poznámka: PUi srovnání údaj] školního roku Ň015/Ň016 a školního roku Ň016/Ň017, m]žeme 

sledovat, že stále pUevažuji kázeOské problémy u vEtšiny chlapc] ve srovnání s dívkami.  

 

 

 

 

ヲくSTUPEŇ )
CHOVÁNÍ

DTU NTU DŘŠ ンく STUPEŇ )
CHOVÁNÍ

POCHVALY

1

9

5

1

5

1 1

6

2

KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ ぱ ヲヰヱヶ/2017ぱ ヮﾗLWデ ┥=ﾆ└

CHLAPCI IくSTUPEŇ CHLAPCI IIくSTUPEŇ DÍVKY IくSTUPEŇ DÍVKY IIくSTUPEŇ

IくSTUPEŇ IIくSTUPEŇ

5 1
9 9

KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍぱSROVNÁNÍ  
CHLAPCIっDÍVKYぱIくSTくっIIくSTUPEŇぱヲヰヱヵっヲヰヱヶ

DÍVKY CHLAPCI

KOUŘENÍ KRÁDEŽ AGRESE ABSENCE NEVHODNÉ
CHOVÁNÍ

)APOMÍNÁNÍ
POMŮCEKが

DÚ

1 1 1 1

6
7

0 0 0 0
1

5

VÝSKYT SPJぱ ヲヰヱヵっヲヰヱヶ

CHLAPEC DÍVKA
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ň.4. Žáci se speciálními potUebami  

 

ň.4.1. Žáci _SPUCH _ pUehled 

 

 

 
Poznámka: Z výše uvedených tabulek lze porovnat počet vyšetUených žák] a vývoj od roku Ň011-2017.  

 

 

 

ň.4.Ň. Tabulka_ srovnání_ vyšetUení SPC, PPP_Ň016/Ň017 

2016-2017              PPP NJ DÍVKA  CHLAPEC 

  I. STUPEN II. STUPEN I.STUPEN II.STUPEN CELKEM 

KONTROLNÍ VYŠETTENÍ PPP NJ   2 4 5 11 

NOVÁ VYŠETTENÍ PPP NJ 1       1 

CELKEM 1 2 4 5 12 

      
2016-2017             SPC NJ DÍVKA  CHLAPEC   

  I. STUPEN II. STUPEN I.STUPEN II.STUPEN CELKEM 

KONTROLNÍ VYŠETTENÍ  SPC OSTRůVů   1 1   2 

NOVÁ VYŠETTENÍ   SPC OSTRAVA         0 

CELKEM 0 1 1 0 2 

 

KONTROLNÍ
VYŠETŘENÍ PPP

NJ

NOVÁ
VYŠETŘENÍ PPP

NJ

KONTROLNÍ
VYŠETŘENÍ  SPC

OSTRAVA

NOVÁ
VYŠETŘENÍ

SPC OSTRAVA

11
1 2 0

VYŠETŘENÍ SPCが PPP ぱ ヲヰヱヶっヲヰヱΑ

POČTY ŽÁKŮ

2015-2016 2014-15 2013-14 2012 -2013 2011 - 2012

16
9 14 10

19
6 6 7 6 6

PﾗLWデ ┗┞ジWデギWﾐ┠Iｴ ┥=ﾆ└ ぱ ヮギWｴﾉWS

CHLAPCI DÍVKY
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ň.5.  Zápis k povinné školní docházce a pUijímání žák] do stUedních škol 

 

3.5.1. Zápis  do 1. tUídy pro školní rok  2017/2018 

 Zápis do 1. ročníku základního vzdElávání probEhl dle § ň6 odst. 4 školského zákona 

Pr]bEh zápisu byl Uízen vedoucí zápisu  Mgr. Lenkou Rigo. KaždoročnE probíhá na 

naší škole zápis pUedškolák] do 1. tUídy. Letos došlo k jedné významné zmEnE – 

termínu zápisu. DEti se svými rodiči pUišly letos k zápisu až 4. dubna. Je to určitE 

pozitivní krok, protože pUedškoláci jsou v dobE zápisu zralejší a je snadnEjší 

rozhodnout, které dítE je pro zaškolení zralé a které ještE potUebuje nEjaký čas.  Také 

letos jsme pro dEti pUipravili Pohádkový zápis s pEti zastávkami ve známých i ménE 

známých pohádkách. Na začátku pUivítala dEti paní asistentka Eliška Janišová a dEti 

musely postavit perníkovou chaloupku, dostaly srdíčkovou vizitku, na niž si napsaly 

své jméno a kartu chaloupky na sbírání pohádkových razítek. DEti plnily v každé 

pohádce nEjaké úkoly a za jejich úspEšné splnEní dostaly do karty jedno razítko. Mohly 

si vybrat, zda nejprve navštíví Smolíčka a poznají geometrické tvary a barvy nebo 

p]jdou porovnávat tUi medvEdy a Mášu. Také mohly povídat pohádku o BoudE, budce 

podle obrázk] či vyplnit pracovní list u Koblížka. SamozUejmE, že toho bylo ještE daleko 

Iく STUPEŇ IIく STUPEŇ IくSTUPEŇ IIくSTUPEŇ CELKEM

DÍVKA CHLAPEC

2 4 5
11

1 11 2 4 5
12

PPP NOVÝ JIČÍNぱ ヲヰヱヶ-2017

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PPP NJ NOVÁ VYŠETŘENÍ PPP NJ CELKEM

Iく STUPEŇ IIく STUPEŇ IくSTUPEŇ IIくSTUPEŇ CELKEM

DÍVKA CHLAPEC

1 1

2

00

1 1

0

2

SPC OSTRAVA _ 2016-2017

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ  SPC OSTRAVA NOVÁ VYŠETŘENÍ   SPC OSTRAVA CELKEM
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více. DEti byly vEtšinou moc šikovné a všechny pohádkové záludnosti zvládly na 

jedničku. 

Rodiče vyplnili potUebné dokumenty a dEti v závEru zápisu dostaly dárečky a pamEtní 
list. Zápis probíhal plynule podle rozpisu a pUítomny byly také učitelky pUedškolní tUídy 
MŠ Gabriela Steculová a Jana Škarková. ZávErečné hodnocení probEhlo velice rychle 
a bylo spíše informativní, protože rodiče dEtí, které do školy nenastoupí, už museli 
potUebné dokumenty vyUídit pUed termínem zápisu. V záUí tak pUivítáme v 1. tUídE Ňň 
prvOáčk]. DEtem se ve škole líbilo a už se do ní mnohé po prázdninách tEší. 

 

 

 

 

 

)ÁPIS PŘIJATO ODKLAD

16 16
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2
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Zápis_výsledky_ Ň016/Ň017 

 

 

 

 

 

 

10 9

3 2

DÍVKY CHLAPCI CHLAPCI DÍVKY

PŘIJAT PŘIJAT ODKLAD ODKLAD

ZÁPIS ヲヰヱヶ ぱ ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK ヲヰヱヶっヲヰヱΑ

18

4 2

BARTOŠOVICE HUKOVICE NOVÁ HORKA

POČET DĚTÍ PODLE BYDLIŠTĚぱ ZÁPIS ヲヰヱヶ PRO ŠKくROK ヲヰヱヶっヲヰヱΑ

75%
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8%

POČET DĚTÍ PODLE BYDLIŠTĚぱ ZÁPIS ヲヰヱヶ PRO ŠKくROK ヲヰヱヶっヲヰヱΑ

BARTOŠOVICE HUKOVICE NOVÁ HORKA
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79%
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21%

ZÁPIS ヲヰヱヶ PRO ŠKOLNÍ ROK ヲヰヱヶっヲヰヱΑ
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3.5.2.   PUijímací Uízení na stUední školy pro školní rok Ň017/Ň01Ř 

PUijímací Uízení probíhalo dle platné legislativy (novela školského zákona,zákon č. 

47Ň/Ň011 Sb., vyhláška č. Ř6/Ň01Ň Sb.ě.  Výchovná poradkynE Uídila a organizovala 

pUípravu žák], organizační pr]bEh, besedy s náboráUi jednotlivých škol, návštEvu 

Gemmy v Novém JičínE atd. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 

Ědále jen uchazečě mEl možnost podat až Ň pUihlášky pro 1. kolo pUijímacího Uízení .  

Výsledky pUijímacího Uízení je rozebrání v jednotlivých grafech Ě viz nížeě. 

 

 

 

4.Rozhodnutí  

 

 

Rozhodnutí Ueditelky počet počet 
odvolání zákon 

PUestup do ZŠ Bartošovice 10 0 

zákon č.500/Ň004Sb., správní Uád,zákon č.561/Ň004Sb.§ 

165 odst.Ň písm.a § 1Řň,§ 4ř 

PUestup žáka ze ZŠ 

Bartošovice na jinou školu 6 0 

zákon č.500/Ň004Sb., správní Uád,                         zákon 

č.561/Ň004Sb.§ 165 odst.Ň písm.a § 1Řň,§ 4ř 

PUijetí k základnímu 

vzdElávání 25 0 

zákon č.500/Ň004Sb., správní Uád,                         zákon 

č.561/Ň004Sb.Ě školský zákoně § 46,§165, odst.Ňpísm.e, 

§1Řň odst.1 

Odklad povinné školní 

docházky 5 0 zákon č.561/Ň004Sb. Ěškolský zákoně §ň7 odst.1ě 

IVPĚ kontrolní vyšetU., nové  

žádosti atd.ě 14 0 

zákonč.561/Ň004Sb. - školský zákon §165odst.Ň písm.a, 

§ Ř , §16 

Zamítnutí  žádosti o 

povolení IVP 0 0 

zákon č.500/Ň004Sb., správní Uád, zákon č.561/Ň004Sb.§ 

165 odst.Ň písm.a 

UvolnEní z vyučování 4 0 zákon č. 561/Ň004Sb. §50 odst.Ň 

Komisionální pUezkoušení 2 0 § 5Ň odst. 6 zákona č. 561/Ň004 Sb., 

SデギWSﾐｹ 
ジﾆﾗﾉ; 

chlapci

33%

SデギWSﾐｹ ジﾆﾗﾉ; Sｹ┗ﾆ┞
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ULｷﾉｷジデ[ 
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28%

ULｷﾉｷジデ[ 
Sｹ┗ﾆ┞
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5.AKCE ŠKOLY 

 

5.1. VýchovnE vzdElávací akce školy podle zamEUení 

 

Poznámka: 
ůktivity organizované školou v pr]bEhu minulého školního roku byly realizovány 

v souladu se ŠVP ZŠ Bartošovice, v souladu s výchovnE- vzdElávacími cíli. Byly 

zamEUeny na rozvoj gramotností,  zdravého stylu života, prevenci proti negativním 

projev]m chování, prohloubení vEdomostí  a EVVO.  

 

5.Ň. SoutEže_Ň015/Ň016 
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3
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AKCE ŠKOLY PODLE ZAMĚŘENÍぱヲヰヱヵっヲヰヱヶ
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6

2 2 2

POČET AKCÍ PODLE ZAMĚŘENÍぱヲヰヱヵっヲヰヱヶ

POČET AKCÍ
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HﾗSﾐﾗIWﾐｹ ゲヮﾗヴデﾗ┗ﾐｹIｴ ゲﾗ┌デ[┥ｹ ヲヰヱヶっヲヰヱΑ 

Šﾆﾗﾉﾐｹ ヴﾗﾆ ヲヰヱヶっヲヰヱΑ H┞ﾉ ﾗヮ[デ ヮﾉﾐ┠ ゲヮﾗヴデﾗ┗ﾐｹIｴ ゲﾗ┌デ[┥ｹが ヮﾗギ=S;ﾐ┠Iｴ ｴﾉ;┗ﾐ[ AŠSKが ;ﾉW デ;ﾆY 

ｷﾐｷIｷ;デｷ┗ﾗ┌ ジﾆﾗﾉ Lｷ ﾃｷﾐ┠Iｴ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iｹく  

➢ Sデﾗﾉﾐｹ デWﾐｷゲ Iｴﾉ;ヮIｷ Βく - Γく デギｹS; 

➢ Sデﾗﾉﾐｹ デWﾐｷゲ Sｹ┗ﾆ┞ Βく - Γく デギｹS; 

➢ Florbal に Iｴﾉ;ヮIｷ ゲデ;ヴジｹ Αく -Γく デギｹS; 

➢ Florbal に Iｴﾉ;ヮIｷ ﾏﾉ;Sジｹ ヶく に Βく デギｹS; 

➢ Basketbal に ゲデ;ヴジｹ Sｹ┗ﾆ┞ Αく に Γく デギｹS; 

➢ Minifotbal に ヲく ゲデ┌ヮWﾒ 

➢ MI Dﾗﾐ;ﾉS╉ゲ I┌ヮ に ヴく ; ヵく デギｹS; 

➢ MI Dﾗﾐ;ﾉS╉ゲ I┌ヮ に 1. に ンく デギｹS; 

➢ OVOV に OS┣ﾐ;ﾆ ┗ジWゲデヴ;ﾐﾐﾗゲデｷ ﾗﾉ┞ﾏヮｷﾃゲﾆ┠Iｴ ┗ｹデ[┣└ 

 

5.4. Exkurze, vycházky, výlety 

EXKURZE, VYCHÁZKY TTÍDA POZNÁMKY 
USPÁVÁNÍ BROUČK¥ 5. ů ř. TTÍDů ŠKOLů, MŠ 

ZÁCHRůNNÁ STůNICE BůRTOŠOVICE-EVVO ŽÁCI ň.TT. EVVO 

JERLOCHOVICE ŽÁCI ŠKOLY ŠKOLNÍ DRUŽINů 

Nů ZÁMECKÉ STEZCE  ŽÁCI_I.STUPEN EVVO 

CHODNÍK FERDY MRůVENCE 5. ů ř. TTÍDů EVVO 

KNIHOVNů NOVÝ JIČÍN ŽÁCI ň.TT. ŠKOLů 

Výlety – kvEten/červen Ň016 ŽÁCI ŠKOLY ŠKOLů 

 

5.5. Kulturní akce 

KULTURNÍ AKCE TTÍDA POZNÁMKY 
SFÉRICKÉ KINO  ŽÁCI ŠKOLY ŠKOLů 
ŠKOLůČKů KRISTÝNKů - DIVADLO I.STUPEL ŠKOLů 

JůRNÍ KONCERT/VELIKONOCE  ŽÁCI ŠKOLY ŠKOLů, VETEJNOST 

MůLOVÁNÍ PRO DDTI I.STUPEL ŠKOLů 
DIVADLO ŽÁCI ŠKOLY ŠKOLů 

 

SOUTDŽ – 2016/2017 ZAMDTENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 
ůNGLICKÝ JůZYK ůNGLICKÝ JůZYK ŠKOLů_ŽÁCI 
RECITůČNÍ SOUTDŽ ČESKÝ JůZYK ŠKOLů_ŽÁCI 
OLYMPIÁDů MATELMATIKA II.STUPEN 

PYTHůGORIÁDů MATEMATIKA ŠKOLů_ŽÁCI 
DEN SPOLK¥ SPOLKOVÝ ŽIVOT ŠKOLů_ŽÁCI 
MYSLIVECKÝ DEN SPOLKOVÝ ŽIVOT ŠKOLů_ŽÁCI 
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5.6. Projekty _akce školy_Ň016/Ň017 

PROJEKT CÍLOVÁ SKUPINA ORGANIZÁTOTI_ VEDOUCÍ AKCE SPOLUPRÁCE 

VÍTEJ VE ŠKOLE Ě PREVENCEě ŽÁCI ŠKOLY UČITELÉ I.,II.STUPEN ŠKOLů 

DNE JůZYK¥ / ESPERůNTO ŽÁCI ŠKOLY GOLDOVÁ, BÁROVÁ, ČERNÍNOVÁ ŠKOLů, VETEJNOST 

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU ŽÁCI ŠKOLY GOLDOVÁ, BÁROVÁ ŠKOLů 

VÁNOČNÍ JůRMůRK ŽÁCI ŠKOLY RIGO  ŠKOLů, VETEJNOST 

MIKULÁŠ ŽÁCI ŠKOLY ŽÁCI ř.TT. , PLůČEK ŠKOLů, VETEJNOST 

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁCI ŠKOLY GOLDOVÁ, BÁROVÁ, ČERNÍNOVÁ ŠKOLů, VETEJNOST 

NOC KOSTEL¥ ŽÁCI ŠKOLY GOLDOVÁ  ŠKOLů, VETEJNOST 

DEN DDTÍ ŽÁCI ŠKOLY GOLDOVÁ  ŠKOLů, VETEJNOST 

AKCE PRO PTEDŠKOLÁKY 1.ROČNÍK ČERNÍNOVÁ, BUCHLOVSKÁ ŠKOLů, MŠ 

NETRůDIČNÍ OLYMPIÁDů 5.ROČNÍK BUCHLOVSKÁ ŠKOLů, MŠ 

DOPRůVNÍ VÝCHOVů ŽÁCI - II.STUPEN ŽÁCI řTT - UČITELÉ II.STUPND ŠKOLů 

FINůNČNÍ GRůMOTNOST ŽÁCI - I.STUPEN UČITELÉ + ŽÁCI I.STUPND ŠKOLů 

FINůNČNÍ GRAMOTNOST ŽÁCI - II.STUPEN UČITELÉ - II.STUPEN ŠKOLů 

EVVO ŽÁCI ŠKOLY BÁROVÁ , PETTVůLSKÝ EVVO 

ZDRůVÁ ŠKOLů ŽÁCI - I., II.STUPND UČITELÉ ŠKOLY ŠKOLů 

PTÍRODů V NůŠEM OKOLÍ ŽÁCI I.STUPND  VůLENTOVÁ, PETTVůLSKÝ  ŠKOLNÍ DRUŽINů 

STůRÁME SE O PTÁČKY ŽÁCI I.STUPND  VůLENTOVÁ, PETTVůLSKÝ  ŠKOLNÍ DRUŽINů 

 

5.7.  Zapojení školy do mezinárodních program] 

Spolupráce s Komjatnou  

V současné dobE probíhá spolupráce mezi ZŠ Bartošovice a ZŠ Komjatná. ObE školy 

jsou zamEUeny na podporu EVVO. 

 

5.8.  Projekty financované z cizích zdroj] 

V minulém školním roce jsme realizovali nEkolik projekt], které byly spolufinancovány 

z evropských zdroj].  

 

Jedná se o následující projekty: 
MﾗSWヴﾐｷ┣;IW ┗┠┌ﾆ┞ ┗ )Š B;ヴデﾗジﾗ┗ｷIW                                                      

(  CZ.1.10/2.1.00/30.01641 ) 

ゲヮﾗﾉ┌aｷﾐ;ﾐIﾗ┗=ﾐﾗ ┣ EU ┣Sヴﾗﾃ└ 

ﾃ;┣┞ﾆﾗ┗= ┌LWHﾐ;が ﾉ;Hﾗヴ;デﾗギ 

ヮギｹヴﾗSﾐｹIｴ ┗[S 

V┣S[ﾉ=┗=ﾐｹ ヮWS;ｪﾗｪ└ ヮﾗﾏﾗIｹ デ;HﾉWデ└ 

CZ.1.07/1.3.00/51.0005 

ゲヮﾗﾉ┌aｷﾐ;ﾐIﾗ┗=ﾐﾗ ┣ EU ┣Sヴﾗﾃ└ tablety 
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Žák 5.tUídy se umístil na ň. místE v soutEži 

 „ Mladá včela“. Kroužek „ VčelaUík] “ využíval  

odbornou laboratoU pro bádání v rámci  

Komunitní školy Bartošovice. 

 

 

ŽÁK_5.TTÍDů_4.MÍSTO V OKRESNÍ SOUTDŽI MLůDÝ FYZIK 
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5.9. Testování _SCIO_Ň015/Ň016 

Scio - testy 

 
stonožka 

Matematika, český jazyk, 

obecné studijní pUedpoklady, 

anglický jazyk 

ř. ročník 

ČŠI testování 

 ůnglický jazyk, český jazyk, 

výtvarná výchova, hudební 

výchova, obecné pUedpoklady 9. tUída 

KomentáU:  KaždoročnE škola provádí testování žák] Ě scio – testy) s cílem analyzovat proces 

vzdElávání. Žáci a učitelé porovnávají míru posunu a zjiš[uji, na které oblasti je potUeba se zamEUit 

v následujícím školním roce.  ZjištEné výsledky jsou součásti žákova portfolia. Výsledky testování Ě viz 

pUíloha výroční zprávy Ň016/Ň017ě. 

 

6. PREVENCE 

 

6.1.  Primární prevence 

Škola klade d]raz na primární prevenci pUedevším v oblasti prevence návykových látek, 

forem šikany a kyberšikany, etické výchovE, zdravému životnímu stylu, ekologickému 

chování a ostatních forem rizikových forem chování. Snažíme se nabízet aktivity, které 

vedou k podpoUe všestranného života. Ve volnočasových aktivitách nabízíme co nejširší 

možnou nabídkou zájmových kroužk]. Prevence je součástí ŠVP ZŠ Bartošovice, ŠVP 

Bartošovice – družina, ŠVP Bartošovice – školní klub.  Školní poradenství Uídí výchovná 

poradkynE Mgr. Červenková Iveta, Mgr.Žana Mah@áková, která má na starosti 

poradenství v oblasti sociálnE patologických jev]. V týmu, který Uídí oblast poradenství 

je zapojena Mgr. Černínová Jana, která pečuje o žáky s SPP a pomáhá učitel]m i 

rodič]m. Škola má  vypracovanou strategii v inkluzivní oblasti. Na tvorbE se podíleli 

odborníci CPIV Opava – spec.pedagogové, sociální pracovníci, psychologové a 

kariér.poradci,kteUí nám pomáhali odbornE  a kvalitnE zpracovat program školy.Byla 

provedena d]kladná analýza stávajících podmínek školy a na základE zjištEného stavu 

byla navržena strategie, která by nám mEla pomoci pracovat s žáky, kteUí potUebují 

individuální pUístup – zdravotnE a sociálnE znEvýhodnEné. Oblast poradenství se 

zabývá i problematikou volby povolání. V oblasti práce s talentovanými žáky jsme 

sestavili nabídku volnočasových aktivit, které by mEli poskytnou širokou škálu vyžití jak 

pro žáky sportovnE, tak umElecky a muzikálnE orientované. Škola má vypracovanou 

strategii v oblasti výchovného poradenství, strategii v prevenci sociálnE patologických 

jev] a programu na prevenci proti šikanování. KaždoročnE je sestaven plán na konkrétní 

činnosti v pr]bEhu roku. 
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6.Ň. Celoroční práce výchovného poradce 

Práce výchovného poradce spočívá v koordinaci veškeré činnost školního 

poradenského centra, který tvoUí výchovný poradce, kariérový poradce, školní 

preventista, pracovník- reedukace. Činnost je provádEna na základE strategie ve výše 

uvedené oblasti. Strategie se rozpracovává do ročního plánu.  Výchovná poradkynE 

pečuje o kariérové poradenství žák] ř.ročníku.  

 

Ve školním roce Ň016/2017  výchovný poradce poskytoval pUedevším: 

➢ poradenství zákonným zástupc]m s ohledem na očekávání a pUedpoklady žák] 

Ěve spolupráci s tUídním učitelemě 

➢ pomáhal žák]m s výbErem stUedních škol  

➢ pomáhal s vyplnEním pUihlášek na další studium  

➢ pUedává informace o dnech otevUených  

➢ účastnil se s žáky akce Gemmy – pUehlídka stUedních škol 

➢ sledoval specifické poruchy učení a ve spolupráci s Ueditelkou školy, 

pedagogickými pracovníky, navrhoval Uešení a postupy 

➢ zajiš[oval nebo zprostUedkovával diagnostiky speciálních vzdElávacích potUeb 

Ěvstupní a pr]bEžnéě a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdElávacími 

potUebami. 

➢ zajiš[oval pr]bEh ŠPP  

6.3. Prevence ĚsociálnE – patologické jevy, zkr. SPJě 
Prevence rizikových forem chování je součástí nejen programu školy a školských 

zaUízení, ale také bEžného života ve škole. Snažíme se žáky vést k etickému chování, 

úctE k životu a úctE k vEcem, které je obklopují.  Snažíme se žáky vést 

k odpovEdnému pUístupu k vlastnímu životu, ale také k okolí. Součástí preventivních 

aktivit je nabídka volnočasových aktivit a spolupodíl žák] na výbEru aktivit a činností 

ve škole formou školního  parlamentu, který vede Mgr. ZdenEk Plaček a každoroční 

výbEr člen] za jednotlivé tUídy. Škola spolupracuje s odbornými organizacemi, které 

se zamEUují na prevenci. NapUíklad spolupráce  s e-Bezpečí, škola manažerského 

podnikání s.r.o., dopravní hUištE_ NJ, PUíbor, PPP Nový Jičín, SPC Ostrava, Policie 

ČR, OSPOD NJ atd. ě. 
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6.ň.1. Preventivní programy 

PROGRAM CÍLOVÁ SKUPINA 
POLICIE ČR - PREVENCE II.STUPEN 

POŽÁRNÍ OCHRůNů OČIMů DDTÍ ŽÁCI ŠKOLY 
NEHULÍME - KRESLÍME II.STUPEN 
KYBERŠIKůNů, ŠIKůNů, VZTůHY_ŽÁCI VELIČKů, LETÝ – ŽÁCI ŠKOLY 

VÍTEJ VE ŠKOLE Ě PREVENCEě ŽÁCI ŠKOLY 

 Poznámka: 
 Prevenci tvoUí  také ostatní aktivity spojené s činnosti školy a školských zaUízení. Projekt vítej ve škole je   

zamEUený na protipožární ochranu, civilní ochranu, živelní pohromy, šikanu, bezpečí – silniční provoz,  

pravidla 1.pomoci, pravidla – BOZP ve škole a okolí. 

 

Preventivní programy školy jsou zamEUeny zejména na: 
➢ počátky šikany – lidské vlastnosti 

➢ typy šikany Ě kyberšikana ě 

➢ zdravý životní styl  

➢ sportovní aktivity  

➢ povinnosti a odpovEdnost za své jednání 

➢ násilí a prevence proti násilným formám chování 

➢ pomoc lidem, zvíUátk]m atd.  

➢ sebevEdomí vlastní a kolektivu 

➢ kouUení a alkohol 

➢ vztah a úcta k pUírodE Ěkultura chováníě – recyklohraní, sbEr Ěvíček, pet láhví, 

elektro) atd. 

 

6.ň.Ň.  Výskyt rizikových forem chování  
Mezi rizikové formy chování, které se vyskytly na naší škole, patUí pUedevším kouUení, 

náznaky projev] agresivity občas hraničící s projevy šikanování Ěslovní napadáníě. 

Zvýšený počet rizikových projev] chování se vyskytly pUevážnE v nižších ročnících. 

Velmi častým negativním projevem, který se snažíme eliminovat, je užívání vulgarism] 

a zapomínání školních pom]cek Ě nedostatečná domácí pUíprava na vyučováníě.  
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Výskyt Uešených rizikových forem chování ve škole v uplynulém školním roce 2016/2017 
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  5    1     3    1    8036    166      0    0     5    5     22    22    0    0 

 
 

6.ň.ň. Školní parlament 
Organizační struktura parlamentu dává prostor všem žák]m podílet se na životE školy. 

Zástupci žák] se v parlamentu pravidelnE setkávají, pUednášejí návrhy a pUipomínky 

spolužák] ke vzdElávacímu procesu, prostUedí, školním akcím, vzájemnému soužití. 

SpolečnE je projednají, vyjadUují se k nim a realizují potUebná opatUení. Školní parlament 

dává podnEty, otázky a návrhy vedení školy, učitel]m, kteUí na nE reagují, probíhá dialog 

pro nalezení optimálního Uešení. Parlament má 1Ř člen], každá tUída má dva zástupce. 

Žáci se scházejí jedenkrát za mEsíc, pUípadnE podle potUeby. Činnost koordinuje učitel 

Mgr. ZdenEk Plaček. 

V pr]bEhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdElení pUipomínek a námEt] 

z jednotlivých tUíd. Jsou probrána Uešení podnEt] z pUedchozího setkání. Probíhá 

diskuse nad d]ležitými pUipomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. RozdElují se úkoly 

mezi členy, které pak plní v dobE mezi jednotlivými setkáními. Zástupci tUíd informují 

spolužáky o pr]bEhu jednání. Z každého setkání žáci vypracují zápis o jeho obsahu a 

závErech. 

VEUíme, že žákovský parlament pom]že žák]m pUi Uešení problém] ve vzdElání, využití 

volného času, ve vztazích mezi žáky i mezi žáky a učiteli. 
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7. ŠKOLSKÁ ZATÍZENÍ 

 

7.1.     Školní družina  
7.1.1. Charakteristika školní družiny 

➢ zUizovatel Obec Bartošovice  

➢ provozovatel ZŠ Bartošovice 

➢ umístEní mimo Základní školu Ě budova č.11 – Zdravotní stUediskoě 

➢ školní družina má jedno oddElení 

➢ pitný režim dodržován – zajištEn paní vychovatelkou Ěčaj, minerálky…ě pUíprava 

v kuchyOce, která je součástí ŠD 

➢ hygienické vybavení – malá koupelna 

➢ sociální zaUízení zvláš[ pro chlapce, dívky a personál 

➢ k dispozici máme tElocvičnu, posilovnu, hUištE Ětravnatéě, zámecký park 

➢ kapacita školní družiny je ň0 žák] 

➢ činnost se Uídí ŠVP ZŠ BartošoviceĚ pUíloha ŠD ě, vnitUní Uád ŠD 

Ědostupný na webových stránkách školy, v UeditelnE školyě 

 

7.1.Ň. Materiální podmínky školní družiny 

velikost zaUízení: jedna velká herna, kreslírna, počítačová učebna, kuchyOka, šatna, 

prostorná chodba Ěmožnost využití k r]zným činnostemě 

dostupnost: – školní družina umístEna v prvním patUe budovy 

výhoda: - zastávka autobusu hned pUed budovou školní družiny,hUištE  

(v blízkosti vybavení: - nový nábytek, stolní hry Ě fotbal, kulečník…ě, společenské hry jak 

pro chlapce tak pro dívky Ěšachy, človEče nezlob se, soubory her aj.ě,čtyUi počítače 

televize, video, pUehrávač na CD, kočárky, kuchyOka, panenky, auta, traktory, loutky, 

pexesa, stavebnice všech druh], žínEnka, švédská bedna – možnost tElocvičných 

chvilek pUi nepUíznivém počasí 

další výhody:     - nehlučnost, Uádné osvEtlení, dostatek prostoru, snadné udržování 

poUádku, bezpečnost, pUimEUený, čistý a hygienicky dobUe udržovatelný a vEku žák] 

odpovídající nábytek 
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7.1.ň.  Cíle školní družiny 

Vychovávat k smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky dostatkem 

námEt] pro naplOování volného času.“ 

➢ zjiš[ování sociálních kompetencí 

➢ formování životních postoj] 

➢ výchova ke zdravému životnímu stylu 

➢ posilování komunikativních dovedností tvoUících základ sociálních dovedností 

➢ výchova k odstranEní nedostatk] v psychické regulaci chování 

ZajištEní:  
Personální podmínky, podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, psychosociální 

podmínky Ěpodrobný popis lze najít v ŠVP ZŠ Bartošovice – družinaě 

7.1.4. Co nabízí školní družina 

Zájmové vzdElávání formou zájmových, vzdElávacích a spontánních činností, 

odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním 

projektem. U žák] podporuje citlivé vztahy k lidem, k pUírodE, učíme je chránit své 

zdraví, vedeme je k otevUené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a 

respektovat druhého. ZamEUujeme se na ochranu životního prostUedí. 

Chceme, aby prostor školní družiny byl pro všechny pUíjemný a napomáhal vytváUet 

vhodné klima. Vedeme žáky k tvoUivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání. 

Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žák]. Úkolem naší práce je položit 

základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem umEt trávit volný čas, Uešit 

problémy, kompetencím komunikativním, sociálním, občanským a pracovním. 

Od 1. tUídy rozvíjíme u žák] jejich schopnosti rozhodování, hodnocení a  

sebehodnocení. Spojení žák] r]zných vEkových skupin se osvEdčuje jako výhoda – 

starší pUedávají své zkušenosti a dovednosti mladším. Všechny vedeme k tomu, aby 

respektovali jeden druhého. 

7.1.5.  Kompetence – ŠD 

Ve školní družinE je program nastaven tak, aby  napomáhal rozvíjet zejména: 

➢ kompetence k učení 

➢ kompetence k Uešení problému 

➢ komunikativní kompetence 

➢ sociální a interpersonální kompetence 

➢ občanská kompetence 
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Školní družina   - hodnocení -   2016/2017 
Zpracovala: Lucie Valentová ,  vychovatelka 
Školní družina je určena zejména pro žáky 1. stupnE základní školy. V rámci aktivit ve 

školní družinE se vychází z potUeb a zájm] žák]. VzdElávání a výchova ve školní družinE 

probíhá zájmovou, vzdElávací a spontánní činností, odpočinkem, učením, výchovou, 

hrou a pUíležitostnými akcemi. 

Cíl:  Základním cílem školní družiny je vychovávat ke smysluplnému využívání volného 

času a vybavovat žáky dostatkem námEt] pro naplOování volného času. Základním 

prostUedkem práce ve školní družinE je pUedevším hra, která pUináší kladné emoce a 

navozuje nové zážitky. Hra je silným fenoménem, účastníci hry se utkávají s problémy, 

výzvou, pUekážkou, nasazují své síly – často netušené, vytrvalost a fantazii. Žáci 

vstupují do nejr]znEjších rolí, prožívají emoce, napEtí i uvolnEní, smutek i radost, 

nadšení i zklamání. SvEt her nabízí celé spektrum nejr]znEjších modelových situací, 

které se pak stávají pr]pravou na skutečný život. V letošním roce jsme se zamEUili na 

vztahy mezi vrstevníky a na komunikaci mezi nimi. Velkou část aktivit tvoUila spolupráce 

s panem učitelem Vladimírem PetUvalským. SpolečnE jsme podnikli nEkolik vycházek 

do blízkého lesa. Účelem bylo krmení zvíUat v dobE zimního strádání, výroba lojových 

krmítek, čištEní studánky, poznávání nejznámEjších rostlinek a živočich]. Hlavním cílem 

bylo rozvíjet schopnost spolupracovat, vytváUet kladný vztah k pUírodE, respektovat 

druhého a pracovat v kolektivu. Všechny tyto akce byly realizovány zábavnou formou, 

soutEžemi a hrami. V závEru m]žu Uíci, že školní družina žák]m více než prospívá. 

Nenásilnou formou žáci vnímali a objevovali svEt kolem sebe, poznávali pUírodu a 

všímali si vztah] mezi lidmi. UvEdomují si, že umí Uešit problémy, pUedávají své 

zkušenosti a dovednosti mladším, ale hlavnE umí smysluplnE trávit sv]j volný čas. 

ÚspEchem bylo vidEt rozzáUené oči, úsmEv na tváUi, slyšet veselé a hlasité 

povzbuzování … To je obrovská odmEna, kterou m]žeme dosáhnout, když budeme 

s žáky rozmlouvat, naslouchat jim a vnímat je. 

ŠD_akce_ Ň016/Ň017 
V=ﾐﾗLﾐｹ ﾃ;ヴﾏ;ヴﾆ - projekt 

V┠ヴﾗH; ﾉﾗﾃﾗ┗┠Iｴ ﾆヴﾏｹデWﾆ 

Pﾗﾏ=ｴ=ﾏW ┣┗ｹギ=デﾆ└ﾏ に ┗┞Iｴ=┣ﾆ; Sﾗ ﾉWゲ; 

Kdo si hraﾃWが ﾐW┣ﾉﾗHｹ に ヮヴﾗﾃWﾆデが W┝ﾆ┌ヴ┣W Sﾗ ゲ┗[デ; SWゲﾆﾗ┗┠Iｴ ｴWヴ Vヴデ┌ﾉW 

Čｷジデ[ﾐｹ ゲデ┌S=ﾐﾆ┞ に ┗┞Iｴ=┣ﾆ; Sﾗ ﾉWゲ; 

N; ゲｷﾉﾐｷIｷ ﾐWﾃゲｷ ゲ=ﾏ に ヮヴﾗﾃWﾆデが Sﾗヮヴ;┗ﾐｹ ┗┠Iｴﾗ┗; 
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7.2.   Školní klub 

7.2.1. Činnost ve školním klubu 

Jeho činnost se Uídí ŠVP ZŠ Školní klub Ědostupný na webových stránkách školy a v UeditelnE 

školyě. Činnost kroužk] je zamEUena na r]zné oblasti, s ohledem na zájem žák] a rozvoj 

schopností a dovedností. Cílem je, aby žáci v pr]bEhu základního vzdElávání získali vztah 

k činnostem, které je mohou pozitivnE ovlivnit pUi výbEru budoucí profese a smysluplnE trávili 

volný čas. Volnočasové aktivity jsou strukturovány nejen k tomu, abychom podpoUili rozvoj 

talentu žáka, nýbrž smEUují k pomoci žák]m, kteUí se potýkají s problémy ve výuce. 

 

7.Ň.Ň.  Kroužky 2016/2017 

VEDOUCÍ KROUŽKU VEDOUCÍ KROUŽKU TŘÍDA 

SPORTOVNÍ HRY  MARTINA GOLDOVÁ OD 3. 

VÝTVARNÝ  LENKA DULAIOVÁ  OD 3. 

HUDEBNĚ-POHYBOVÝ MARTINA GOLDOVÁ OD 3. 

RUČNÍ PRÁCE A VAŘENÍ  ELIŠKA JANIŠOVÁ OD 3. 

JA)YKOVÉ HRÁTKY   JITKA BUCHLOVSKÁ OD 3. 

PSANÍ DESETI  )DENĚK PLAČEK OD 6. 

EKOLOGICKÝ  VLADIMÍR PETŘVALSKÝ OD 5. 

RYBÁŘSKÝ  VLADIMÍR PETŘVALSKÝ OD 3. 

FLORBAL )DENĚK PLAČEK OD 6. 

STOLNÍ TENIS SOŇA BOHÁČOVÁ OD 4. 

PŘÍRODNÍ VĚDY FÁRKOVÁが BÁROVÁ OD 6.  

POČÍTAČE AJく    FÁRKOVÁ OD 3. 

SPORTOVNÍ HRY MARTINA GOLDOVÁ OD 6. 

 

 

 
  

7.Ň.ň.  Školní klub - zamEUení 
➢ u žák] podporujeme citlivé vztahy k lidem, k pUírodE, a okolí 

➢ rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého a k umEní komunikace 

➢ vedeme žáky k tvoUivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání 

➢ úkolem naší práce je položit základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem umEt 

trávit volný čas, Uešit problémy, kompetencím komunikativním, sociálním, občanským a 

pracovním 

➢ rozvíjíme u žák] jejich schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení. 

➢ vedeme k tomu, aby respektovali jeden druhého a vzájemnE si pomáhali 

3
1 2 1 2

4

KROUŽKYぱ POČETぱヲヰヱヶっヲヰヱΑ
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8.  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

 

Škola zajiš[uje ochranu a bezpečí na základE platné legislativy ČR a interních pUedpis] 

organizace. KaždoročnE je sestavován ozdravný plán Ěsledování rizik a jejich 

odstraOováníě. Škola má zdravotníka školy, traumatologický plán a pravidla pro 

bezpečné chování v Uádech školy Ě škola, školní družina, školní klub, školní jídelnaě.  

Pravidelná školení a servis v dané oblasti je zabezpečen externím pracovníkem školy 

Ing. J. RomanEnkem. Škola pravidelnE informuje a aktualizuje zprávy pro ČŠI. 

 

ř.    KONTROLNÍ ČINNOST A JEJÍ VÝSLEDKY 

ř.1. Vedoucí pracovníci a kontrolní činnost 
Vedoucí pracovníci na všech úsecích mají povinnost provádEt kontrolní činnost 

vyplývající z jejich náplnE práce. Kontrolní činnost se provádí pravidelnE v závislosti na 

stanoveném plánu. 

Oblast kontrol 

ジﾆﾗﾉﾐｹ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IW 

デWIｴﾐｷIﾆ┠ ゲデ;┗ H┌Sﾗ┗┞が ┣;ギｹ┣Wﾐｹ ; ┗┞H;┗Wﾐｹ 

ヮヴ;Iﾗ┗ﾐ[  - ヮヴ=┗ﾐｹ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデｷ 

aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ﾗHﾉ;ゲデ ふSﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IWが ┎Lデ┞が ﾏ┣S┞が ┗┠ﾆ;┣┞が ヴﾗ┣ヮﾗLWデ ;デSくぶ 

ﾆ┗;ﾉｷデ; ┗┠Iｴﾗ┗ﾐ[ - ┗┣S[ﾉ=┗;Iｹ ヮヴ=IW ふ ｴﾗゲヮｷデ;IWが ヮヴ=IW ﾏWデﾗSく ﾗヴｪ=ﾐ└ ;デSくぶ 

ﾆﾗﾐデヴﾗﾉ; Lｷﾐﾐﾗゲデ ジﾆﾗﾉゲﾆ┠Iｴ ┣;ギｹ┣Wﾐｹ ふジﾆﾗﾉﾐｹ ﾆﾉ┌Hが ジﾆﾗﾉﾐｹ Sヴ┌┥ｷﾐ;ぶ 

ﾆﾗﾐデヴﾗﾉ; ヮﾗヴ;SWﾐゲﾆ┠Iｴ ゲﾉ┌┥WH ふ┗┠Iｴくヮﾗヴ;SIWが ﾏWデﾗSｷ ヮヴW┗WﾐIWぐぶ 

ﾆﾗﾐデヴﾗﾉ; ﾏ;ﾃWデﾆ┌ ふｷﾐ┗Wﾐデ;ヴｷ┣;IWが ヮﾗﾃｷジデ[ﾐｹ ;デSくぶ 

┎ﾆﾗﾉ┞  z porad 

archivace 

┗WSWﾐｹ ﾗゲﾗHﾐｹIｴ ゲヮｷゲ└ 

LWヴヮ=ﾐｹ FKSP 

LWヴヮ=ﾐｹ ギ=Sﾐ┠Iｴ Sﾗ┗ﾗﾉWﾐ┠Iｴがゲ;ﾏﾗゲデ┌Sｷ┌ﾏが ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹ SﾗH; 

IWゲデﾗ┗ﾐｹIｴ ﾐ=ｴヴ;S┞ 

┗ｷ┣┌=ﾉﾐｹ ﾆﾗﾐデヴﾗﾉ; ジﾆﾗﾉ┞が ゲヮﾗヴデﾗ┗ｷジデ[ 

ﾗヮヴ;┗┞ ; ┣=┗;S┞が ヴW┗ｷ┣Wが ゲWヴ┗ｷゲﾐｹ  ; デWIｴﾐｷIﾆY ヮヴﾗｴﾉｹSﾆ┞ 

ゲヮﾗデギWH; WﾐWヴｪｷWが ゲヮﾗデギWH;が ┎ﾆﾉｷS ;デSく 

ﾆﾗﾐデヴﾗﾉ; ヮﾗ┥=ヴﾐｹIｴ ﾆﾐｷｴが BO)Pが ヱくヮﾗﾏﾗIがPOが CO 
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ﾗゲデ;デﾐｹ ┎ﾆﾗﾉ┞ - ヮヴ└H[┥ﾐ[ 

 

9.2.Kontrolní činnost orgán] 

 

AUDIT_OBEC BARTOŠOVICE ZE DNE  

18.5.2016 に Lﾃぎ ヲ93/2016-ZSB 

23.11.2016 に Lﾃぎ 470/2016- ZSB 

19.12.2016 -  Lﾃぎ ヱヲΑンっヲヰヱヶV; 

 

Hygiena, OSSZ, VZP, ŠPZ_Ň016/Ň017 

            Hygiena に 8.6.2017 に Lﾃぎ ヲヵヶっヲヰヱΑっ)SB 

ŠP) に 6.6.2017 に Lﾃぎ ヲヵヱっヲヰヱΑ-ZSB 

OSSZ に 26.6.2017 に Lﾃぎ ヲΒヶっヲヰヱΑ 

VZP に 09/2017- Lﾃぎ ンΑヱっヲヰヱΑ-ZSB 

 

ČŠI _ kontrolní šetUení_Ň016/Ň017 
 

ČŠI V┠H[ヴﾗ┗Y ┣ﾃｷジドﾗ┗=ﾐｹ ┗┠ゲﾉWSﾆ└ ┥=ﾆ└ ヲヰヱヶっヱΑ ヱΓくヰヵくヲヰヱΑ ヮ= - 31.05.2017 st 

ČŠI INEZ に V┞┌┥ｹ┗=ﾐｹ Sｷｪｷデ=ﾉﾐｹIｴ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷｹ ; ゲデヴ;デWｪｷIﾆY 
ヮﾉ=ﾐﾗ┗=ﾐｹ ヲヴくヱヱくヲヰヱヶ Lデ - ヱヶくヱヲくヲヰヱヶ ヮ= 

ČŠI INEZ に P;ヴデｷIｷヮ;IW ┥=ﾆ└ ﾐ; a┌ﾐｪﾗ┗=ﾐｹ ┣=ﾆﾉ;Sﾐｹ ジﾆﾗﾉ┞ ; 
┗┞┌┥ｹ┗=ﾐｹ IV┠P 

12.09.2016 po - 19.09.2016 po 

 

ČŠI ČJぎLジｷｪ-4830/16-g2  24.11.2016 

ČŠI デWゲデﾗ┗ﾐｹ ┥=ﾆ└ ΓくヴﾗLﾐｹﾆ┌ 26.05.2017 

 

 

10.ZAPOJENÍ ŠKOLY  _ SPOLUPRÁCE  

 

10.1. Škola – dlouhodobá spolupráce a projekty 

1. Zdravá škola 

2. Ovoce do škol 

3. Nadace Dobrý andEl 

4. Stanice pro záchranu ohrožených živočich] Bartošovice 

5. Spolupráce s Komunitní školou Ě organizování jazykových kurz] pro dospElé ve spolupráci 

s jazykovou školou Hello, aktivity pro matky s dEtmi, kroužky pro žáky školy – „VčelaUíci“ 

atd.) 

6. Spolupráce se SRPŠ Ěorganizování společných akci atd.ě 
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7. Spolupráce s církvemi Ěpomoc dEtem a rodinám, poUádání mládežnických akcí atd.ě 

8. Spolupráce s nadacemi, které pomáhají postiženým dEtem  Ě Dobrý andEl atd.ě 

9. Spolupráce s odborníky ĚPPP Nový Jičín, SPC Ostrava, Nový Jičín atd.ě 

10. Scholarest Ě stravování ě 

11. MůS  PoodUí  Ě projektová činnost, akce – EVVO) 

 

10.1.1. Zdravá škola Ěod r. 1řřŇě 
Hlavní úkoly v oblasti zdraví:  
➢ škola – centrum vzdElávání, kultury, zdravého životního stylu a sportu 

➢ odstraOování a kompenzace zátEže neurotické, neuropsychické a statické u žák] školy. 

 

10. 2.    SPOLUPRÁCE  S  OSTATNÍMI   INSTITUCEMI   A  RODIČI 
10.Ň.1.   Základní umElecká škola Studénka  
Výuka hry na hudební nástroje probíhá v prostorách naší školy. Vyučuje se hra na klávesové 

hudební nástroje, kytaru, flétnu. Naše škola zabezpečuje ze svých prostUedk] energie, prostory 

a úklid. Se ZUŠ Studénka, jejíž dvE učitelky vedou výuku spolupracujeme pUi organizování akcí 

pro veUejnost, nEkteré akce ZUŠ poUádá i samostatnE.  

 

10.Ň.Ň.  Spolupráce s institucemi 
Škola spolupracuje s jinými institucemi, které poskytují škole a rodič]m žák] poradenský servis, 

dále pomáhají Uešit problémové situace . Spolupracují se školkou také v oblasti výchovnE-

vzdElávacích program].  Spolupracujeme s dEtským  lékaU, PPP Nový Jičín, SPC Ostrava, 

Policie ČR, sociálním odborem NJ, stanici pro záchranu ohrožených druh] ptactva 

v Bartošovicíh, jednotkou 1.pomoci ve Studénce, Komunitní školou,  obcí Bartošovice a 

organizacemi. 

 

11.Ň. ň. Spolupráce s rodiči 
 Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Budeme se i nadále snažit o to, aby rodiče 

projevovali zájem o to, co dElá jejich dítE, jak se chová a jaké má vzdElávací výsledky.  

Vzájemné setkávání probíhá na úrovni tUídních sch]zek, akcí školy Ěviz projekt Vánoce - školní 

jarmark, koncert v kostele….ě. Rodiče mohou kdykoli navštívit školu, mohou se účastnit akcí, 

poUádaných školou. Rodiče se často obracejí na školu s prosbou o pomoc s vyplOováním 

úUedních dokument], pUípadnE radou v oblasti výchovy a vzdElávání. Pomáháme rodič]m 

pUeklenout obtížná období napUíklad v pUípadE, kdy se žák rozhoduje o své budoucí profesní 

orientaci, nebo v pUípadE pUijetí dítEte k základnímu vzdElávání. 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ICT PRO ROK  

2016/2017 

v B;ヴデﾗジﾗ┗ｷIｹIｴ SﾐW 22.6.2017     Mｪヴく )SWﾐ[ﾆ Pﾉ;LWﾆ 
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Zhodnocení ICT aktivit a plánu ZŠ Bartošovice pro školí rok Ň016/Ň017. Školní rok Ň016/Ň017 

utekl velice rychle, ale i pUesto jsme stihli modernizace, soutEže a školení v oblasti IT, tak 

abychom drželi krok s vývojem v této oblasti. ůni letošní školní rok jsme se neobešli bez 

problém] v této oblasti, které se týkaly zejména hardwarových zaUízení, a[ už samotných PC či 

dataprojektor] k interaktivním tabulím, ale všechny nástrahy se nám podaUilo rychle a efektivnE 

vyUešit. PravdEpodobnost výpadku této techniky se samozUejmE zvyšuje s rozšiUujícím se 

počtem zaUízení.  Žáci jsou neustále seznamování s negativními vlivy na internetu, tak aby 

vEdEli, jak se chovat na sociálních sítích a v online svEtE.  

NaplnEní cíl] ict plánu 

Hardware 

NEkteré PC na p]dE školy již pUekročily svou životnost a taky se to projevuje na jejich 

spolehlivosti. Letošní školní rok nEkteré PC vypovEdEly svou službu a musela se Uešit rychlá 

náhrada, tak aby nebyla ohrožena výuka ve tUídách. Nejvíce problém] bylo letos v PC učebnE, 

kde odpadával jeden PC za druhým. Tyto problémy bychom chtEli odstranit v pUíštím školním 

roce obmEnou PC v této učebnE. 

Software 

V tomto školním roce jsme zavedli v PC učebnE program pro hromadnou správu zaUízení tzv.: 

classroom management. Tento program se velice osvEdčil, pUispEl ke zrychlení komunikace 

mezi žákem a učitelem. 

Podpora vyučujících 

Se stále se zrychlujícím vývojem ve svEtE IT je nutné poskytnout podporu vyučujícím, tak aby 

drželi krok s novými trendy. Učitelé aktivnE nové technologie používají a mnohdy napomáhají 

k efektivní výuce.  

IT soutEže 

Ve školním roce jsme se zapojili i do soutEže v oblasti IT. Jednalo se o soutEž 

v programování, která probEhla v OstravE. Zástupce naší školy se probojoval až na krajské 

kolo do Ostravy a tam se umísti na krásném 4. místE. 

FormuláUe na jednom místE 

K lepší dostupnosti a pUehlednosti formuláU], používáme krom vlastního úložištE na severu, 

také cloudové úložištE, díky tomu mají učitelé neustálý pUístup k tEmto soubor]m.  
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Bezpečnost 
Pro ochranu žák] a hardware pUed negativními vlivy na internetu používáme proxy server a 

antivirové programy s nejnovEjšími aktualizacemi. Jen tyto vEci nestačí, je tUeba dElat neustálou 

preventivní osvEtu pUímo ve tUídách, zejména na témata hesel a chování na internetu a 

sociálních sítích. Díky této iniciativE se na p]dE školy vyskytuje min problém] z této oblasti. 

Klient a Cloud 

Práce s daty pomocí webového prohlížeče, komunikace s žáky a zákonnými zástupci 

prostUednictvím webu a centrální sdílené úložištE nám pomáhají pUi efektivní komunikaci vnE i 

uvnitU školy. K této komunikaci používáme officeň65. Vývoj v této oblasti jde neustále kupUedu, 

a tak máme na p]dE školy stále co zlepšovat. 

Aktivní práce učitel] s internetovými stránkami školy a vkládání informací na nE. 
V letošním školním roce se všichni učitelé aktivnE podíleli na vkládání pUíspEvk] na www 

stránky školy. Každá tUída má na internetových stránkách školy svou stránku a tUídní učitelé 

aktivnE v pr]bEhu roku vkládali pUíspEvky o práci a aktivitách žák] ve tUídE.  

ZÁVDR 

V pr]bEhu školního roku Ň016/Ň017 se musely Uešit již zmínEné opravy hardwarových zaUízení, 

pro zajištEní funkčnosti a prodloužení jejich životnosti. Učitelé aktivnE využívali možnosti 

internetových stránek a vkládali pUíspEvky z akcí a dEní ve škole. V pUíštím školním roce 

budeme muset naplánovat obnovu PC v počítačové učebnE, jelikož se dostaly za hranici jejich 

životnosti. 

Zpracoval:  Mgr. ZdenEk Plaček 
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Ekologické vzdElávání, výchova a osvEta   

na ZŠ Bartošovice okres Nový Jičín, pUíspEvková organizace  

ve školním roce Ň016/Ň017 

 

I. Úvod 

Environmentálním vzdEláváním, výchovou a osvEtou ĚEVVOě se rozumí: 

➢ pUedávání  znalostí  a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztah] človEka k  
životního prostUedí, problém] životního prostUedí z globálního a lokálního hlediska 

➢ rozvoj schopností uvažovat o souvislostech a chápat vzájemný vztah pUístup] ekologických, 
technicko-technologických, ekonomických a sociálních 

➢ ovlivOování vztahu k pUírodE, odpovEdnosti za své jednání  

Environmentální vzdElávání, výchova a osvEta Ědále jen EVVOě vychází z anglického termínu 

environmental education, kde „environment“ znamená životní prostUedí a „education“ se chápe 

široce jako vzdElávání, výchova či osvEta všech typ] cílových skupin, od nejmenších dEtí po 

dospElé. 

PUi realizaci EVVO ve škole se pUihlíží k d]ležitým klíčovým kompetencím definovaným v ŠVP, 
a to zejména: 

➢ kompetence k Uešení problém], komunikativní, sociální a personální 

➢ kompetence pracovní  

➢ kompetence občanské 

 

II. Realizace EVVO v pr]bEhu školního roku  
 

EVVO zaujímá v životE naší školy již nEkolik let nezastupitelné místo. Je součástí koncepce 

naší školy a prolíná výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy. Jednotlivé aktivity 

vycházejí jak ze ŠVP školy, tak ze Školního programu EVVO, zpracovaným ekokoordinátorem. 

Ten je každoročnE doplOován Ročním plánem akcí EVVO pro aktuální školní rok. Základní škola 

v Bartošovicích je registrována do sítE škol se zájmem o ekologickou výchovu MRKEV 

Ěmetodika a realizace komplexní ekologické výchovyě. 
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1. Školní program EVVO 
 

Školní program EVVO, zpracovaný jako dlouhodobý strategický dokument, je dle potUeb naší 

školy aktualizován do krátkodobého akčního programu na nejbližší školní rok. Je pUílohou ŠVP, 

vychází jednak z platných učebních dokument] ĚŠVPě, z metodického pokynu Ministerstva 

školství, mládeže a tElovýchovy Č.j. 16745/Ň00Ř-22, z krajské koncepce EVVO a specifických 

podmínek naší školy.  

Školní program EVVO rozvíjí: 

➢ praktické dovednosti pro pobyt v pUírodE a zacházení s pUírodou 

➢ praktickou znalost pUírodních a kulturních hodnot životního prostUedí ve svém okolí a 

chápání pUíčin, následk] a projev] poškozování 

➢ schopnost citového vztahu k životnímu prostUedí ve svém okolí a k pUírodE 

➢ chápání postavení človEka v pUírodE a hodnoty pUírody, schopnost hodnotit r]zné postoje, 

názory a chování človEka k pUírodE 

➢ chápání globálních souvislostí Ěpropojenost současného svEtaě a pUíčin globálních 

problém] 

➢ schopnost odpovEdného jednání a aktivní a kvalifikované účasti v ochranE životního 

prostUedí 

 

2. Roční plán akcí EVVO 
 

Plán byl vypracován ekokoordinátorem a konzultován s vyučujícími, vedením školy, starostkou 

obce a vedoucím Záchranné stanice živočich] v Bartošovicích. Jeho plnEní bylo v pr]bEhu roku 

kontrolováno na sch]zkách ekotýmu a byl dle potUeby aktualizován. Prakticky všechny 

stanovené aktivity se v pr]bEhu školního roku podaUilo Ěvíce či ménE úspEšnEě realizovat.  

a) EVVO ve výuce  
 

Jednotliví vyučující se dle svých možností snažili zapracovávat prvky ekologické výchovy jak do 

svých hodin, tak do program] výlet], vycházek, exkurzí a náplní zájmových kroužk]. Informace 

o konkrétních a aktuálních možnostech a aktivitách byly dle potUeby poskytovány vyučujícím 

v pr]bEhu roku v rámci provoznE - pedagogických porad popU. individuálnE, dle zájmu.  Nosným 

pilíUem EVVO na škole stala výuka ekologie v 7. a ř. ročníku s časovou dotací 1 h týdnE Ěblíže 

viz Časový a tématický plán pUedmEtu Ekologieě, z dalších pUedmEt] pak mEly dle obsahu učiva 

nezastupitelné místo zejména hodiny prvouky, vlastivEdy, pUírodovEdy, pUírodopisu, chemie, 

českého a cizích jazyk]. D]ležitá byla zejména spolupráce jednotlivých vyučujících, která je 

v naší škole velmi dobrá a docházelo tak k prolínání EVVO napUíč pUedmEty. Nedílnou součástí 
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výuky na naší škole je projektové vyučování. Prakticky všechny námi realizované projekty se 

environmentální problematiky více či ménE vEnovaly a v součtu se tak významnou mErou 

podílejí na naplOování koncepce EVVO školy, respektive na rozvíjení kompetencí u cílové 

skupiny, našich žák] Ěpraktická ekologická výchova, práce s pUírodními materiály, vyhledávání 

a zpracování informací, poznávání a budování vztahu k regionu, ke své obci, spolupráce a 

kladné vztahy mezi žáky, žáky a učiteli apod.ě. Realizovány byly projekty Vítej ve škole, Vánoční 

jarmark, Velikonoční jarmark, Den ZemE. BEhem realizace projektu Den ZemE v mEsíci dubnu 

uklidili žáci Zámeckou naučnou stezku a ovEUili si své znalosti na soutEžní stezce, kterou pro nE 

pUipravili žáci ř. ročníku. V pr]bEhu školního roku se žáci jednotlivých tUíd zúčastnili nEkolika 

vycházek do okolí školy ĚBartošovické rybníky, zámecký park, les Fibich, kulturní památky v 

obci apod.) a exkurzí  do Záchranná stanice živočich]. Žáci II. stupnE absolvovali školní kolo 

biologické olympiády Ětest a poznávačka organism]ě. Pro dEti v MateUské školce 

v Bartošovicích si žáci 1. a ř. ročníku pUipravili v rámci spolupráce akci „Chodník Ferdy 

mravence“, zamEUenou na utváUení kladného vztahu k pUírodE. K podpoUe výuky pr]Uezového 

tématu environmentální výchovy na základních školách byla i v tomto školní roce využívána 

v hodinách pUírodopisu a ekologie metodická pom]cka – hra  Ekopolis, kterou na naší škole 

hrají žáci 6. – ř. ročníku. Hra je koncipována tak, aby napomáhala k rozvoji znalostí, dovedností 

a postoj] žák] v souladu s RVP pro základní vzdElávání. V rámci výuky praktických činností 

vyrobili žáci 6. ročníku budky pro zpEvné ptactvo  Ě15 ksě, které byly vyvEšeny v katastru obce. 

Žáci Ř. ročníku byli v tomto školním roce zapojeni do projektu SŠTZ v Novém JičínE pod názvem 

„Laboratorní a dílenská výuka“, jehož cílem bylo usnadnEní profesní orientace žák] a rozšíUení 

teoretických znalostí i praktických dovedností žák] Ělaboratorní práce z pUírodopisu, fyziky a 

chemie, praktická výroba krmítek, budek, stojánk], vEšák] apod. v dílnáchě. První ročník 

realizoval v jarních mEsících projekt „SuknE pro jabloO“, zamEUený na jarní pUírodu a kladný 

vztah k ŽP. 

b) Zájmové a volnočasové aktivity 
 

V rámci volnočasových aktivit pracovaly pod záštitou školního klubu zájmové kroužky, 

orientované na ochranu a tvorbu životního prostUedí – kroužek mladých ochránc] pUírody, 
rybáUský, malý vEdec a pUírodní vEdy. Jejich náplní byla jak teoretická, tak zejména praktická 

ochrana pUírody v terénu Ěprohlubování a ovEUování teoretických znalostí v praxi, likvidace 

černých skládek, péče o maloplošná chránEná území, poznávání pUírodnin a zajímavých míst 

PoodUí, laboratorní pokusy, mikroskopování apod.ě.  Členové kroužku mladých ochránc] pUírody 

si pUipravili pro své mladší kolegy ve školní družinE Ň pUírodovEdné akce Ěv únoru „Výprava 

ke krmelci“ – pUikrmování zvEUe, určování jejich stop; v listopadu „Staráme se o ptáčky“ – výroba 

lojových ptačích krmítekě. V pr]bEhu školního roku byly pro zájemce od 1. do ř. ročníku a 
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veUejnost pUipraveny 4 víkendové výpravy, zamEUené na poznávání pUírodních krás PoodUí. 

Celkem se jich zúčastnilo 45 dEtí a 1Ň dospElých. 

c) Zapojení školy do ekologických aktivit 
 

Již nEkolik let probíhá ve škole sbEr nEkterých komodit. Jedná se o sbEr hliníku, baterií, žalud], 

PET víček, mobil], elektrozaUízení a starého papíru. V letošním školním roce se sesbíralo: 

Sbíraná komodita                                 Množství 

Baterie  562 ks 

PET ┗ｹLﾆ; 100,5 kg 

Hﾉｷﾐｹﾆ   57 kg 

Ž;ﾉ┌S┞  61 kg     

P;ヮｹヴ    1171 kg 

EﾉWﾆデヴﾗ┣;ギｹ┣Wﾐｹ                                                   14 ks 

Finanční prostUedky získané sbErem hliníku jsou určeny na nákup semen pro zimní pUikrmování 

na školním krmítku, žaludy pak Les]m ČR na výsadby do lesních školek. Letošní sbEr žalud] 

byl poznamenán slabou úrodou v celostátním mEUítku. Již tUetím rokem jsme zapojeni do 

školního recyklačního programu pod záštitou MŠMT ČR „Recyklohraní“, jehož cílem je 

prohloubit znalosti žák] v oblasti tUídEní a recyklace odpad]. Sbíraly se elektrospotUebiče a 

baterie. Zapojením do programu se nám podaUilo nejen poučit a motivovat žáky v oblasti 

ekologie, ale také je aktivnE zapojit do procesu ochrany životního prostUedí. Sesbírané PET 

vršky byly osobnE pUedány rodič]m zdravotnE handicapované holčičky z obce Rybí, kteUí obdrží 

od vykupující firmy finanční prostUedky na uhrazení léčebného pobytu v lázních, které nehradí 

zdravotní pojiš[ovny. 

d) Školní ekotým 

Ve školním roce Ň016/Ň017 se školní ekotým Ěsložený s žák] II. stupnEě sešel celkem 6 x Ědle 

potUebyě. Členové ekotýmu spravovali ekonástEnky jak ve škole, tak i v centru obce (aktuality, 

propagace činnosti školy, ekotémataě. PUi své činnosti se zamEUovali nejčastEji na zlepšení 

tUídEní odpad] ve tUídách, zajištEní úklidu patronátních ploch, šetUení energií, pUípravu ekoakcí, 

koordinaci a propagaci sbEru surovin apod. 
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e) Spolupráce školy s okolím: 
 

Spolupráce s obcí  

Také bEhem tohoto školního roku pokračovala spolupráce s Obcí Bartošovice, která je pro 

rozvoj EVVO na škole nezbytná Ěúklid veUejných ploch v obci, realizace projekt] apod.ě. 

Starostka obce spolu s obecní radou jsou EVVO na naší škole pUíznivE naklonEni a spolupráce 

s nimi je na výborné úrovni.  

 

Spolupráce s neziskovými organizacemi 

Škola spolupracovala zejména se základními organizacemi ČSOP ĚBartošovice, Nový Jičín, 

Valašské MeziUíčíě na realizaci akcí pro veUejnost ĚHledání jara – účast 14 osob, Otvírání 

studánek  – účast 15 osob, Otvírání PoodUí - Zámecká naučná stezka – účast 15 osobě, pUi péči 

o maloplošná chránEná území Ěhrabání sena, úklid odpadk]ě o studánky ĚčištEní, rozbor vodyě 

a pUi brigádách ve Stanici pro záchranu živočich] v Bartošovicích Ěhrabání sena, sbEr ovoceě.  

Místní organizace Českého svazu ochránc] pUírody Bartošovice pUipravila pro aktuální 

školní rok jak pro žáky školy, tak i širokou veUejnost projekt „Kouzlo zapomenutého aneb učíme 

se od pUedk]“. Byl zamEUen na stará, zanikající Uemesla a v pr]bEhu školního roku se 

Uemeslných praktických dílen a odborných exkurzí zdarma zúčastnila celá škola a zájemci z Uad 

veUejnosti. Cílem bylo pUipomenout a oživit vybraná stará Uemesla mladé generaci, pUispEt k její 

další profesní orientaci a naučit je nEkteré postupy, které kdysi neodmyslitelnE patUily 

k venkovskému životu Ědrátkování, košíkáUství, práce s ovčí vlnou, pletení velikonoční 

pomlázky, oplétání lahví, kováUství, bylinkáUství, apod.ě. Celkem bylo v rámci projektu 

investováno 10Ň 000,- Kč Ědoprava, lektorné, materiál pro Uemeslaě, které poskytl Nadační fond 

Hyundai ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha. 

Probíhal opEt sbEr žalud] pro Lesy ČR. Žáci byli také zapojeni do pUikrmování zvEUe v dobE 

nouze Ěpatronát nad krmným zaUízením v lese na Fibichu, pUikrmování ptactva na školním 

krmítkuě.                                                                                                                                          

Místní organizace Českého rybáUského svazu Bartošovice, která má patronát nad 

rybáUským kroužkem, pUipravila pro jeho členy v mEsíci kvEtnu rybáUské závody mládeže „Zlatá 

udice“ na Hukovické pUehradE. Ve spolupráci s Komunitní školou Bartošovice byly pro dEti 

zajištEny hodnotné ceny. Mladí rybáUi naopak vypomohli rybáU]m s úklidem bUeh] vodních 

nádrží. 

 

Spolupráce se stUedisky ekologické výchovy ĚSEVě 

Ekokoordinátor seznamoval pedagogy s aktuální roční programovou nabídkou SEV Ěůquila, 

Vita, Hájenkaě a byl jim nápomocen pUi jejich začlenEní do výuky. Škola v tomto školním roce 

využila nabídky místního SEV ůquila pUi Záchranné stanici živočich] v Bartošovicích. 
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f) VzdElávání pedagogických pracovník] v rámci EVVO 
 

V pr]bEhu školního roku poskytoval ekokoordinátor dle svých možností rady a informace 

zájemc]m z Uad učitelského sboru a seznamoval je s aktuálními informacemi problematiky 

EVVO a pUipravovanými akcemi ve škole.   

Ekokoordinátor                                                                                                                                                 

BEhem školního roku spravoval a doplOoval školní ekoknihovničku, ekovideotéku a rozšiUoval 

své vzdElání v oboru. PUipravoval a koordinoval školní i mimoškolní akce, v rámci prohlubování 

a zvyšování své kvalifikace se zúčastnil semináUe „Ochrana pUírody a ekologická výchova“ ve 

Stanici pro záchranu živočich] v Bartošovicích. Zúčastnil se také školení vedoucích rybáUských 

kroužk] v OstravE. ůbsolvoval roční kurz „Budujeme školní zahrady společnE s žáky“ pUi SEV 

Líska Vsetín a úspEšnE obhájil závErečnou práci. Mezi jeho hlavní úkoly tak v následujícím 

období bude revitalizace školní zahrady a zejména zajištEní finančních prostUedk] na její 

realizaci. Všechny aktivity, realizované v rámci EVVO v pr]bEhu školního roku, jsou d]ležitou 

součástí výchovnE - vzdElávacího procesu na naší škole. Našim cílem je vychovávat dEti 

s kladným vztahem k pUírodE a ke svému okolí, se vztahem k regionu a rodné obci, utváUet a 

vštEpovat žák]m základní povEdomí o ochranE pUírody doma i ve škole tak, aby se v dalším 

životE stali platnými členy obecní komunity a pUispEli k jejímu rozvoji. 

Bartošovice Ň5. 6. Ň017                                  

   Zpracoval:  Ing. Vladimír PetUvalský, školní ekokoordinátor 

 

 
































