VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti za školní rok 2019/2020
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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola Bartošovice je plně organizovanou školou vzdělávání s devíti ročníky.
Zřizovatelem základní školy je Obec Bartošovice. Do základní školy docházejí místní žáci
z Bartošovic, ale také žáci z vedlejších obcí např. z Hukovic, Studénky, Nové Horky,
Albrechtiček, Sedlnic a Kopřivnice.
Při vzdělávání v základní škole se zohledňují žáci se SVP (speciální vzdělávací
potřeby) a žáci mimořádně nadaní. Rozvrh hodin je sestavován s přihlédnutím na zásady
psychohygieny a RVP pro ZŠ.
Odloučenými pracovišti základní školy jsou 1 oddělení školní družiny, se sídlem
v budově zdravotního střediska Bartošovice a dále dílny, které se nacházejí v přízemí místního
zámku Bartošovice.
Základní údaje o škole
Název školy:
Adresa školy:
IČ:
DIČ:
REDIZO:
IZO školy:
Telefon/fax:
E-mail
Webové stránky:
Právní forma
Součásti školy (školská
zařízení)
Vedení školy
Vychovatelky školní
družiny

Základní škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková
organizace
Bartošovice 147, PSČ 742 54
70980772
CZ 70980772
600 138 402
102 232 954
556 758 706, 771 146 154
zsbartosovice@zsbartosovice.cz
www.zsbartosovice.cz
příspěvková organizace
školní družina, školní klub
Mgr. Zdeněk Plaček - statutární zástupce, ředitel školy
Mgr. Lenka Dulaiová - zástupkyně ředitele školy
Lucie Valentová, Veronika Brabcová

Základní údaje o zřizovateli
Název zřizovatele
Adresa zřizovatele
IČ
Kontakt
Zastoupená

Obec Bartošovice
742 54 Bartošovice 135
00297721
556 758 692
MVDr. Kateřinou Křenkovou

Přehled hlavní činnosti školy
Hlavním účelem je vzdělávání žáků v oblasti základního vzdělávání, dále zájmové
vzdělávání ve školní družině a školním klubu a doplňková činnost vymezená dodatkem ve
Zřizovací listině ZŠ Bartošovice v souladu se zápisem ve školském rejstříku.
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Obor vzdělávání
(podle kvalifikace
kmenových oborů
vzdělání)
Školní družina
Školní klub

79-01-C Základní škola, 79-01-C/001 Základní škola délka
studia 9 let, Čj:2781/2007-21

IZO 119 800 284
IZO 150 010 800

Škola a školská zařízení
Základní škola
Školní družina
Školní klub

250 žáků
60 žáků
90 žáků

Školská rada
Sídlo:
Předseda:
Členové:

Obec Bartošovice, Bartošovice 135, 742 54
Milák Lumír
MUDr. Sagan Jiří, Milák Lumír, Hodura Luboš, Halm Jan, Mgr.
Buchlovská Jitka, Ing. Petřvalský Vladimír

Organizace školy 2019/2020
Součást školy
I. stupeň
II. stupeň
Školní družina
Školní klub

Počet tříd / oddělení/ kroužky
5
4
2
12

Počet žáků
94
67
47
65

Škola zajišťuje výuku od 1. do 9. třídy v jedné školní budově. Školní stravování
zajišťuje soukromý subjekt s názvem SCOLAREST. Součástí školy je školní družina, která je
rozdělena na dvě oddělení. Jedna část se nachází přímo v prostorách základní školy a druhá část
družiny se nalézá v budově zdravotního střediska přímo u autobusové zastávky na adrese
Bartošovice č. 11. Obě dvě části jsou vybaveny moderním nábytkem (vč. počítačů, stolních her
aj.) s možností užívání vedlejšího sportovního a rekreačního areálu, který slouží především pro
volnočasové využití.
Výuku doplňuje školní klub, který ve školním roce 2019/2020 organizoval vzdělávání
ve 12 školních kroužcích. Školní klub sídlí na adrese Bartošovice 147. Ve škole je zajištěna
výuka hry na hudební nástroje učiteli ZUŠ Studénka.
Budova školy je umístěna v centru obce, 100 metrů od autobusové zastávky
v ozeleněném prostředí, s několika hřišti pro trávení volnočasových aktivit. Škola nabízí své
prostory také spolkům a organizacím.
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2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE
Pedagogičtí pracovníci
Pedag. pracovníci

počet

úvazek

hodiny

Učitelé celkem
Vychovatelka ŠD

12
2

1
1 a 0,5

40
40, 20

Asistenti pedagoga

počet

úvazek

hodiny

1
1
1
1
1

0,75
0,5
0,5
1
0,75

30
20
20
40
30

II. třída
III. třída
IV. třída
V. třída
VI. třída

Pedagogický sbor školní rok 2019/2020

Provozní zaměstnanci
Nepedagogičtí
pracovníci
1
2
3
4
5

pracovní zařazení, funkce
školník
technický pracovník
uklízečka
uklízečka
ekonomka

úvazek
0,5
0,5
1
1
DPP
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Specializovaní zaměstnanci školy
Výchovný poradce

specializační studium podle
§8 vyhl.č.317/2005Sb.

Koordinátor ICT

Specializační studium podle
§ 9 ost. 1písmeno a) vyhl. 317/2005 Sb.
Specializační studium podle
§ 9 ost. 1písmeno d) vyhl. 317/2005 Sb.

Koordinátor EVVO

3. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ
Vzdělávání pracovníků školy vychází z obecně platné legislativy a dále také navazuje
na interní směrnici školy a roční plán vzdělávání pedagogických pracovníků.
Údaje o DVPP 2019/2020
Přehled vzdělávání pedagogických pracovníků za rok 2019/2020

Datum

Téma

24.09.2019 Zajištění výkonu spisové služby
10.10.2019

Učitel a asistent pedagoga jako
partneři ve výuce

Zaměření

Provoz
ŠPP

16.10.2019 Stres a techniky zvládání zátěže

05.11.2019

Metodická akce - Metodické a
poradenské centrum pro školy

20.11.2019 Ochrana osobních údajů

GDPR

20.11.2019 Ochrana osobních údajů

GDPR

20.11.2019 Ochrana osobních údajů

GDPR

20.11.2019 Ochrana osobních údajů

GDPR

20.11.2019 Ochrana osobních údajů

GDPR

20.11.2019 Ochrana osobních údajů

GDPR

20.11.2019 Ochrana osobních údajů

GDPR

20.11.2019 Ochrana osobních údajů

GDPR

20.11.2019 Ochrana osobních údajů

GDPR

Číslo akce

20191505

Časová
dotace

Příjmení,
jméno

4 hodiny Plaček Zdeněk

Získaná
kvalifikace
osvědčení

15416

8 hodin

Černínová
Jana

osvědčení

1323191900

8 hodin

Boháčová
Soňa

osvědčení

1030261958 3 hodiny

Boháčová
Soňa

osvědčení

Plaček Zdeněk
Buchlovský
Čestmír
Buchlovská
Jitka
Červenková
Dagmar
Goldová
Martina
Janišová
Eliška
Boháčová
Soňa
Maternová
Zuzana
Dolejšová
Soňa

Potvrzení o
absolvování
Potvrzení o
absolvování
Potvrzení o
absolvování
Potvrzení o
absolvování
Potvrzení o
absolvování
Potvrzení o
absolvování
Potvrzení o
absolvování
Potvrzení o
absolvování
Potvrzení o
absolvování
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Dulaiová
Lenka
Hromádková
Milena
Petřvalský
Vladimír
Horáček
Tomáš
Černínová
Jana
Valentová
Lucie
Honusková
Nikola
Velčovská
Klára

Potvrzení o
absolvování
Potvrzení o
absolvování
Potvrzení o
absolvování
Potvrzení o
absolvování
Potvrzení o
absolvování
Potvrzení o
absolvování
Potvrzení o
absolvování
Potvrzení o
absolvování
Potvrzení o
absolvování

20.11.2019 Ochrana osobních údajů

GDPR

20.11.2019 Ochrana osobních údajů

GDPR

03.12.2019 Ochrana osobních údajů

GDPR

03.12.2019 Ochrana osobních údajů

GDPR

03.12.2019 Ochrana osobních údajů

GDPR

03.12.2019 Ochrana osobních údajů

GDPR

03.12.2019 Ochrana osobních údajů

GDPR

03.12.2019 Ochrana osobních údajů

GDPR

03.12.2019 Ochrana osobních údajů

GDPR

Odborný seminář: Destilace
26.11.2019 květinových vod a éterických
olejů

Profesní
školení

7 hodin

Petřvalský
Vladimír

certifikát

Odborný seminář: Destilace
26.11.2019 květinových vod a éterických
olejů

Profesní
školení

7 hodin

Dolejšová
Soňa

certifikát

Odborný seminář: Destilace
26.11.2019 květinových vod a éterických
olejů

Profesní
školení

7 hodin

Buchlovský
Čestmír

certifikát

Odborný seminář: Destilace
26.11.2019 květinových vod a éterických
olejů

Profesní
školení

7 hodin

Valentová
Lucie

certifikát

Odborný seminář: Destilace
26.11.2019 květinových vod a éterických
olejů

Profesní
školení

7 hodin

Velčovská
Klára

certifikát

Odborný seminář: Destilace
26.11.2019 květinových vod a éterických
olejů

Profesní
školení

7 hodin

Maternová
Zuzana

certifikát

Odborný seminář: Destilace
26.11.2019 květinových vod a éterických
olejů

Profesní
školení

7 hodin

Janišová
Eliška

certifikát

1030261959 3 hodiny

Dulaiová
Lenka

osvědčení

11.12.2019

Metodická akce - Metodické a
poradenské centrum pro školy

Kulesová Eva
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12.12.2019

Metodická akce - Metodické a
poradenské centrum pro školy

1030261959 3 hodiny

Hromádková
Milena

13.12.2019

Kurz základního školního
lyžování

MSMT
Valentová
40582/2012- 50 hodin
Lucie
201-805

osvědčení

30.01.2020

Office 365 efektivně pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

MSMT8584/20191-319

8 hodin

Boháčová
Soňa

osvědčení

30.01.2020

Office 365 efektivně pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

MSMT8584/20191-319

8 hodin

Buchlovská
Jitka

osvědčení

30.01.2020

Office 365 efektivně pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

MSMT8584/20191-319

8 hodin

Černínová
Jana

osvědčení

30.01.2020

Office 365 efektivně pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

MSMT8584/20191-319

8 hodin

Červenková
Dagmar

osvědčení

30.01.2020

Office 365 efektivně pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

MSMT8584/20191-319

8 hodin

Dolejšová
Soňa

osvědčení

30.01.2020

Office 365 efektivně pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

MSMT8584/20191-319

8 hodin

Dulaiová
Lenka

osvědčení

30.01.2020

Office 365 efektivně pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

MSMT8584/20191-319

8 hodin

Goldová
Martina

osvědčení

30.01.2020

Office 365 efektivně pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

MSMT8584/20191-319

8 hodin

Honusková
Nikola

osvědčení

30.01.2020

Office 365 efektivně pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

MSMT8584/20191-319

8 hodin

Horáček
Tomáš

osvědčení

30.01.2020

Office 365 efektivně pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

MSMT8584/20191-319

8 hodin

Hromádková
Milena

osvědčení

30.01.2020

Office 365 efektivně pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

MSMT8584/20191-319

8 hodin

Janišová
Eliška

osvědčení

30.01.2020

Office 365 efektivně pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

MSMT8584/20191-319

8 hodin

Maternová
Zuzana

osvědčení

30.01.2020

Office 365 efektivně pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

MSMT8584/20191-319

8 hodin

Petřvalský
Vladimír

osvědčení

30.01.2020

Office 365 efektivně pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

MSMT8584/20191-319

8 hodin

Plaček Zdeněk

osvědčení

30.01.2020

Office 365 efektivně pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

MSMT8584/20191-319

8 hodin

Valentová
Lucie

osvědčení

Polytechnická výchova pro
02.03.2020
nejmenší. Světlo a barvy

Studium k
prohloubení
odborné
kvalifikace

MSMT14294/20181-508

8 hodin

Valentová
Lucie

osvědčení

Anglická gramatika (efektivně a
11.03.2020
snadno)

Studium k
prohloubení
odborné
kvalifikace

MSMT1338/20191-74

8 hodin

Maternová
Zuzana

osvědčení

osvědčení
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Studium k
Office 365 - otázky a odpovědi k prohloubení
online výuce
odborné
kvalifikace

1052602013

Černínová
Jana

Studium k
Office 365 - otázky a odpovědi k prohloubení
31.03.2020
online výuce
odborné
kvalifikace

1052602013

Buchlovská
Jitka

Studium k
Office 365 - otázky a odpovědi k prohloubení
31.03.2020
online výuce
odborné
kvalifikace

1052602013

Boháčová
Soňa

Studium k
prohloubení
odborné
kvalifikace

1030482002

Boháčová
Soňa

31.03.2020

březen

Mezigenerační čtení jako
aktivita se žáky vycházející z
mezigeneračního učení

Nástroje a aplikace v AJ, které
30.03.2020
zpestří online výuku

Studium k
prohloubení
odborné
kvalifikace

Maternová
Zuzana

Spolupracujeme na
06.04.2020
dokumentech online

Studium k
prohloubení
odborné
kvalifikace

Maternová
Zuzana

Digitální nástroje ve výuce
15.04.2020
německého jazyka

Studium k
prohloubení
odborné
kvalifikace

30.04.2020 Šablony III pro MŠ a ZŠ

Studium k
prohloubení
odborné
kvalifikace

Plaček Zdeněk

Mezigenerační čtení jako
5.-7.5.2020 aktivita se žáky vycházející z
mezigeneračního učení

Studium k
prohloubení
odborné
kvalifikace

Buchlovská
Jitka

14.05.2020 Šablony II v krizi

Studium k
prohloubení
odborné
kvalifikace

Plaček Zdeněk

1326952000

8 hodin

Maternová
Zuzana

osvědčení

25.05.2020

Zdravotník zotavovacích akcí doškolení

rekvalifikace

5019412001

8 hodin

Valentová
Lucie

osvědčení

25.05.2020

Zdravotník zotavovacích akcí doškolení

rekvalifikace

5019412001

8 hodin

Petřvalský
Vladimír

osvědčení

8 hodin

Horáček
Tomáš

osvědčení

13.05.2020 Začínáme učit s filmem

Studium k
prohloubení
odborné
kvalifikace

25.08.2020

Office 365 prakticky pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

1328052052

8 hodin

Boháčová
Soňa

osvědčení

25.08.2020

Office 365 prakticky pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

1328052052

8 hodin

Buchlovská
Jitka

osvědčení

25.08.2020

Office 365 prakticky pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

1328052052

8 hodin

Červenková
Dagmar

osvědčení
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25.08.2020

Office 365 prakticky pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

1328052052

8 hodin

Dolejšová
Soňa

osvědčení

25.08.2020

Office 365 prakticky pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

1328052052

8 hodin

Dulaiová
Lenka

osvědčení

25.08.2020

Office 365 prakticky pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

1328052052

8 hodin

Goldová
Martina

osvědčení

25.08.2020

Office 365 prakticky pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

1328052052

8 hodin

Horáček
Tomáš

osvědčení

25.08.2020

Office 365 prakticky pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

1328052052

8 hodin

Hromádková
Milena

osvědčení

25.08.2020

Office 365 prakticky pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

1328052052

8 hodin

Jankovská
Gabriela

osvědčení

25.08.2020

Office 365 prakticky pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

1328052052

8 hodin

Maternová
Zuzana

osvědčení

25.08.2020

Office 365 prakticky pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

1328052052

8 hodin

Petřvalský
Vladimír

osvědčení

25.08.2020

Office 365 prakticky pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

1328052052

8 hodin

Plaček Zdeněk

osvědčení

25.08.2020

Office 365 prakticky pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

1328052052

8 hodin

Rigo Lenka

osvědčení

25.08.2020

Office 365 prakticky pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

1328052052

8 hodin

Valentová
Lucie

osvědčení

25.08.2020

Office 365 prakticky pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

1328052052

8 hodin

Velčovská
Klára

osvědčení

25.08.2020

Office 365 prakticky pro
všechny

Prohloubení
odborné
kvalifikace

1328052052

8 hodin

Černínová
Jana

osvědčení

DVPP rok 2019/2020
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18

16

15
9

1

1

1

1

3

1

1

1

2

1

1

2

1

11

4. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ
Ve školním roce 2019/2020 se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu
Základní školy Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace.
Školní vzdělávací program zaznamenal úpravy v roce 2016 s platností od 1. 9. 2016
na základě legislativních změn (změna RVP ZV – inkluze). Ve školním roce 2019/2020
nebyly v ŠVP prováděny žádné úpravy. Díky omezení přítomnosti žáků ve vzdělávání došlo
v některých předmětech k úpravám učebních plánů, jednotlivé přesuny učiva jsou
v učebních plánech zaznamenány.
Vzdělávací program školy je upraven v souladu se strategií školy (celková strategie a
strategie jednotlivých oblastí – inkluze, ICT, EVVO). Jednotlivé strategie jsou rozpracovány
do ročních plánů činností. Dokumentace je zveřejněna na veřejně dostupných místech (areál
školy, webové stránky školy)

I.

Oblast ŠVP
Jazyk a jazyková komunikace

II.
III.
IV.

Matematika a její aplikace
Informační a komunikační technologie
Člověk a jeho svět / I. stupeň

V.

Člověk a společnost / II. stupeň

VI.

Člověk a příroda / II. stupeň

V.

Umění a kultura

VI.

Člověk a zdraví

VII. Člověk a svět práce

obor
český jazyk a literatura
cizí jazyk
matematika
informatika
přírodověda
prvouka
vlastivěda
dějepis
výchova k občanství
fyzika
chemie
přírodopis
základy ekologie
zeměpis
hudební výchova
výtvarná výchova
tělesná výchova
výchova ke zdraví
pracovní výchova
pracovní činnosti

předmět
anglický jazyk,
německý jazyk

volba povolání
pracovní činnosti
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5. PRŮBĚH A VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLAVACÍHO
PROCESU
Celkový přehled žáků ve školním roce 2019/2020
TŘÍDY
1.
2.
3.
4.
5.
I.ST.
6.
7.
8.
9.
II.ST.
CELKEM

CHLAPCI
13
13
8
9
8
51
7
4
8
6
25
76

DÍVKY
6
4
16
12
5
43
13
12
9
9
43
86

CELKEM
19
17
24
21
13
94
20
16
17
16
69
163

TŘ.UČITEL
Mgr. Jitka Buchlovská
Mgr. Jana Černínová
Mgr. Dagmar Červenková
Mgr. Martina Goldová
Mgr. Eliška Janišová
Mgr. Tomáš Horáček
Mgr. Milena Hromádková
Mgr. Soňa Boháčová
Ing. Vladimír Petřvalský

Vývoj počtu žáků

Počet žáků
166,5

166

166

166
165,5
165
164,5

164

164
163,5

163

163
162,5
162
161,5
2016

2017

2018

2019

PROSPĚCH A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Absence
TŘÍDY

POČET ŽÁKŮ

1.
2.
3.

19
17
24

ABSENCE
OMLUVENÁ
NEOMLUVENÁ
389
0
814
0
707
0
13

4.
5.
6.
7.
8.
9.
CELKEM

21
13
20
16
17
15
162

747
517
871
1147
1230
1176
7598

0
0
0
1
0
0
1

Poznámka: Veškerá neomluvená absence byla řešena s OSPOD. V průběhu školního roku se
změnil počet žáků v 9. třídě z 16 na 15.
Prospěch žáků ve školním roce 2019/2020

Prospěch žáků 1. pololetí
21
19
14

14
12
10
8

7
0

3

9

9
6

3

8

6

7

3

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

Prospěl

Prospěch žáků 2. pololetí
24
21

19

17
14
11

11
8

0

3

0

0

2

3

5

9

8

7

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

Prospěl
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Výchovná a kázeňská opatření 2019/2020

Výchovné opatření 2019/2020
16
14
12

10
8
6
4
2
0

1. třída

2. třída

Třídní učitel Důtka

3. třída

4. třída

Třídní učitel Napomenutí

5. třída

6. třída

Třídní učitel Pochvala

7. třída

Ředitel Důtka

8. třída

9. třída

Ředitel Pochvala

6. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
2019/2020
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhl podle § 36 odst. 4 školského
zákona. Průběh zápisu byl řízen Mgr. Dagmar Červenkovou.
Vzhledem k vydanému opatření MŠMT souvisejícím s rozšířením nemoci COVID-19
probíhal letošní zápis dětí do 1. třídy bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců
vyplněním přihlášky přes školu online. Zápis do 1. ročníku se konal od pondělí 6. dubna do
pátku 24. dubna 2020. Celkem je přijato 20 dětí z 22.
Aby děti a rodiče měli možnost se seznámit se svou paní učitelkou, tak se v průběhu
června konalo setkání pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče s názvem „Večerníčkové
odpoledne“. Na děti čekal Večerníček, který ztratil svoje pohádky. Děti měly za úkol mu je
pomoct najít. Každý dostal svého Večerníčka a musel splnit pět úkolů. Za každý splněný úkol
dostaly děti obrázky, víly Amálky, Maxipsa Fíka a Rákosníčka. Na závěr dostal každý
předškolák odměnu. Děti si v průběhu akce mohly opéct párky a také si nechat něco pěkného
namalovat na obličej.
Děkujeme SRPŠ za pomoc. Počasí nám přálo, akce se vydařila. Na děti se budu moc
těšit v září.
Mgr. Dagmar Červenková, učitelka 1. třídy
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7. ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)
Činnost poradenského pracoviště je organizována v souladu s platnou legislativou a
v souladu s interními předpisy organizace, zejména Směrnici o poskytování poradenských
služeb ve škole (čj: 389/2016-ZSB), směrnice pro první podpůrná opatření čj. 466/2016-ZSB.
Činnost výchovného poradce a členů ŠPP je vymezena na základě pověření.
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
výchovný poradce
metodik prevence
reedukace
učitelé
asistenti pedagoga
vedoucí školních klubů
vychovatelky školní družiny

řízení pracoviště
člen ŠPP
člen ŠPP
spolupracující
spolupracující
spolupracující
spolupracující

VÝCHOVNÝ PORADCE
Výchovný poradce vede a koordinuje činnost ŠPP v rozsahu stanoveném platnou
legislativou, zejména vyhláškou č. 27/2016 Sb. Jedná se zejména o tyto náležitosti:
 péče o žáky se speciálními potřebami dle § 16 ŠZ
 zpracovávání dokumentace v oblast ŠPP (roční plány, zhodnocení činnosti)
 koordinace práce asistentů pedagogů spolu s vedením školy
 spolupráce se zákonnými zástupci žáků
 spolupráce s organizacemi při zajištění řádného plnění v oblasti ŠPP (PPP, SPC OSPOD
atd.)
 informace pro pedagogické pracovníky o aktuální legislativě o změnách atd.)
V průběhu školního roku bylo postupováno v souladu s Plánem práce výchovného
poradce a podle požadavků učitelů a potřeb žáků.
Plán práce výchovného poradce byl sestaven 3. 9. 2019. Při jeho sestavování bylo
využito zkušeností z práce výchovného poradce ve školním roce 2018/2019. Plán práce byl
schválen vedením školy.
Zpracování a kontrola IVP
IVP byl v letošním školním roce vypracován na doporučení ŠPZ pro 8 žáků.
I. stupeň – 4 chlapci
II. stupeň – 2 dívky, 2 chlapci
Zpracování a kontrola IVP včetně samotného hodnocení probíhala dle plánu. Všechny
plány IVP byly schváleny PPP a hodnoceny jako dobře zpracované. Hodnocení IVP provedl
v pololetí a na konci roku každý TU ve své třídě. Kontrolu platnosti posudků z PPP a
naplňování IVP prováděl výchovný poradce průběžně během školního roku.
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Žáci s poruchami učení
Na úrovni vyučujících zejména na 1. stupni dochází v průběhu školního roku k monitoringu
žáků, aby bylo včasně odhaleno podezření na SPU.
Ve spolupráci se všemi zainteresovanými se s žákem dle IVP pracuje v hodinách. Na základě
doporučení PPP jsou hodiny speciální pedagogické péče žáků s SPU v rozsahu 1 vyučovací
hodina týdně. Tyto hodiny SPP zajišťuje paní učitelka Mgr. Jana Černínová. Většina hodin
byla realizována v odborné učebně s pomocí kompenzačních pomůcek doporučených PPP a
SPC. Během hodin SPP využívali učebnu s interaktivní tabulí či počítačovou učebnu
s výukovými programy zaměřenými na reedukaci SPU.
Na základě doporučení byla realizována také pedagogická intervence z českého
jazyka, anglického jazyka a matematiky, která byla vedena vyučujícími daného předmětu
v rozsahu: 1x týdně.
Práce s asistenty pedagoga
Na ZŠ na základě doporučení PPP a SPC pracovalo ve školním roce 2019/2020 5
asistentů pedagoga. Od září 2019 - 3. třída, 4. třída, 5. třída, 6. třída a 9. třída, od listopadu
došlo ke změně – 2. třída, 3. třída, 4. třída, 5. třída, 6. třída.
Spolupráce s PPP
Ve školním roce 2019/2020 naše škola využívala služeb Pedagogicko - psychologické
poradny Nový Jičín. Naši školu má na starost Mgr. Jana Sopuchová, která provádí kontrolu
IVP a konzultuje problematické žáky přímo s výchovným poradcem školy. V tomto školním
roce prováděla paní psycholožka z PPP šetření ve 2. třídě.
Dále naše škola ve školním roce spolupracovala s SPC Nový Jičín.
Evidence žádostí o vyšetření žáků ve školním roce 2019/2020
PPP Nový Jičín
Prvotní vyšetření

2 chlapci

Kontrolní vyšetření

2 dívky, 3 chlapci

SPC Ostrava
Kontrolní vyšetření

1 dívka, 2 chlapci (vady řeči)

Evidence neomluvených hodin
Tuto evidenci vedou jednotliví TU. Při zjištění neomluvené absence postupují
v souladu se školním řádem školy - omlouvání absence. Během roku se neobjevilo žádné
pochybení na straně vyučujících a nebyla podána žádná stížnost z řad rodičů.
Další oblasti působení výchovně poradenské činnosti
Práce s problémovými žáky a spolupráce s rodiči
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Poradenská činnost v této oblasti byla směrována do tří oblastí:
1.
2.
3.

řešení problémů školní docházky dětí
řešení problémů prospěchu
řešení vztahových problémů

Jednání probíhají vždy nejprve na úrovni TU či další vyučující, žák a rodič a z jednání je
pořizován záznam z jednání s rodičem, který si TU archivují pro případná další jednání. Jednu
kopii tohoto záznamu obdrží i rodič. V případě, že problémy či studijní obtíže přetrvávají, je
svolána výchovná komise složená z výchovného poradce, zástupce vedení školy, třídního
učitele a v případě potřeby i dalších vyučujících. Výchovná komise je řízená výchovným
poradcem. Z jednání se opět pořizuje záznam a v jedné kopii je předán i rodiči. V případě, že
ani opakovaná výchovná komise neměla patřičný vliv na pozitivní změnu v problémovém
chování žáka, škola začíná spolupracovat s OSPOD a dalšími institucemi, které mohou
zjednat nápravu.
Práce s talentovanými a nadanými žáky
Žákům je v průběhu roku nabízeno velké množství kroužků a mimoškolních aktivit,
kde se mohou nadále rozvíjet a zdokonalovat. V oblasti vzdělávání jsou nadanější žáci
zařazováni do vědomostních soutěží a olympiád v rámci jednotlivých předmětů. S výběrem
těchto žáků pomáhají TU a vyučující daných předmětů.
Školní prevence a hodnocení
Při sestavování MPP pro školní rok 2019/2020 jsme vycházeli ze zkušeností, které se
nám osvědčily v uplynulých letech. Upřednostnili jsme ty aktivity, které vedly k pozitivním
výsledkům v jednotlivých oblastech prevence. Snažili jsme se, aby tyto aktivity vyvolaly ohlas
u dětí a účastí v nich se vyhnuly možnostem setkávat se s negativními jevy. Současně jsme se
zaměřili na snížení počtu neomluvených hodin a zameškání velkého počtu hodin z výuky.
V letošním školním roce se metodik prevence začal věnovat studiu k výkonu
specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů v rozsahu 250 hodin, kdy
se účastní povinných setkání, stáží, praxe, současně sepíše ročníkovou a závěrečnou práci.
Předpokládaná doba ukončení studia je stanovená na konec školního roku 2020/2021.
Studium je přínosné pro získání důležitých informací, podkladů a odkazů pro prevenci na
škole. Dále pro získání nových kontaktů na organizace, které se věnují prevenci na školách.
Bohužel letos také byla nutná spolupráce s OSPOD. Řešili jsme sebepoškozování u
dívky z 9. třídy, nevhodné a vulgární chování žáka ze 6. třídy ke svým spolužákům i
pracovníkům školy, který byl následně odeslán do SVP ve Valašském Meziříčí. Odebrání práv
zákonným zástupcům a možnost umístění sourozenců do pěstounské péče nejbližším členům
z rodiny. Také zanedbávání rodičovských povinností a velkou absenci u žáka 7. třídy.
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Další prioritou bylo zamezit jakýmkoliv projevům šikany. I v této oblasti jsme dosáhli
velmi uspokojivých výsledků.
1) V sedmé třídě se vyskytla negativní komunikace přes sociální sítě, kdy si dívky posílaly
vzkazy a vyřizovaly účty přes messenger ve společné skupině. Vše jsme podchytili v začátku,
s dětmi jsme pracovali v komunitním kruhu, formou individuálních pohovorů, zaměřili jsme
se na budování lepších vztahů ve třídě a na prevenci v kyberprostoru.
2) Ve druhé třídě jsme řešili vzájemné vztahy mezi žáky, kdy děti docházely na jednotlivé
pohovory s metodikem prevence. Poté jsme uspořádali komunitní kruh, kde jsme s třídní
učitelkou zařadily hry pro uvědomění si sama sebe a na podporu zdravých vztahů mezi
jednotlivci. Po příchodu nové paní asistentky do třídy, nastala změna k lepšímu a postupně se
vztahy narovnaly.
V letošním roce, stejně jako v loňském roce, jsme nebyli tolerantní ke způsobu omlouvání
žáků a vysoké absenci. Pokud dítě nebylo řádně omluveno do tří kalendářních dnů, jak je
uvedeno ve školním řádu, získali žáci neomluvené hodiny. V letošním školním roce jsme měli
jen jednoho žáka ze 7. třídy s jednou neomluvenou hodinou. U žáků, u kterých se vyskytla
vyšší absence, i když byla řádně omluvena rodičem, bylo s rodiči dohodnuto, že škola bude
uznávat pouze omluvenky od lékaře MUDr. Pukovce. V letošním školním roce byl správně
nastaven komunikační kanál mezi rodiči a třídními učiteli a také danému stavu pomohlo
mimořádné opatření, kdy byla škola v druhém pololetí od půlky března zavřená.

8. AKTIVITY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
Měli jsme v plánu nabídnout dětem velké množství kulturních i sportovních aktivit.
Bohužel akce plánované na poslední čtvrtletí se nemohly uskutečnit kvůli mimořádné situaci
COVID-19. I když velmi neradi, museli jsme zrušit celodenní akce se záchrannými složkami
– hasiči, zdravotní záchranná služba a armáda. Dále dětmi velmi oblíbené a vyzkoušené
projektové dny - Den Země, Sportovní den.
20. 9. 2019

Ukliďme Česko, čisté Bartošovice

2. 10. 2019

Beseda s paní Rožnovskou, 1.- 5. třída

25. 10. 2019

Drakiáda

27. 11. 2019

Vánoční dílny

28. 11. 2019

Vánoční jarmark

29. – 30. 11. 2019

Rozsvěcování vánočního stromu
v Bartošovicích a Hukovicích

5. 12. 2019

Mikuláš
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10. 12. 2019

Vánoční koncert v kostele v Bartošovicích

17. 12. 2019

Mobilní planétárium

18. 12. 2019

6. třída - exkurze Region Beskydy

19. 12. 2019

3. třída – Vánoce Nový Jičín

20. 12. 2019

Vánoční besídka ve třídách, zpívání koled

3.-7. 2. 2020

LVK pro 1. stupeň

11. 2. 2020

Beseda s raperem pro 2. stupeň

20. 2. 2020

Ochutnávka s Ovocentrem - školní družina

Besedy
Jednotlivé aktivity pro žáky naší školy bychom nedokázali zajistit bez spolupráce s
partnery. Měli jsme v plánu spolupracovat s Policií ČR Nový Jičín, Policií ČR Studénka, ZZS
a armáda ČR, s Úřadem práce v NJ, PPP Ostrava (Bc. Tomáš Velička), SDH Bartošovice,
Záchrannou stanicí v Bartošovicích, Komunitní školou Bartošovice, Lesy ČR - lesní
pedagogika, EKO-KOM a.s. Nepodařilo se nám realizovat Řemeslo má zlaté dno, požární
prevence pro 2. a 6. třídu, ekologické a preventivní programy.
Říjen

Gemma NJ – přehlídka škol pro 9. třídu

6. 11. 2019

Dopravní hřiště v NJ – 4. třída

11. 11. 2019

SCIO 9. třída

Soutěže
Svou nezastupitelnou roli mají soutěže, které prověřují znalosti žáků, ale také formují
jejich charakter, dále učí žáky vhodným způsobem reagovat na úspěch či neúspěch, a to nejen
jejich, ale také spolužáků. Ve školním roce 2019/2020 jsme dětem nabídli výtvarné,
matematické, sportovní, recitační, jazykové a dopravní soutěže. Bohužel kvůli situaci
COVID-19 a uzavření škol nemohly některé soutěže, jako třeba turnaj v basketbalu, Pohár
rozhlasu, OVOV, Mc´Donald Cup, Pythagoriáda, Velká cena ZOO Ostrava, Přírodohraní v
STZŠ a další přírodovědné soutěže.
říjen 2019

Výtvarná soutěž pořádaná Českým rybářským svazem Bartošovice
„Život ve vodě“.

17. 10. 2019

Přírodovědná soutěž Jaloveček žáky I. stupně

18. 10. 2019

Přírodovědná soutěž Jaloveček pro žáky II. stupně

28. 11. 2019

Šikovné ruce – Střední škola technická a zemědělská NJ
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2. 12. 2019

Sdílené učebny v rámci projektu OKAP na STZŠ v NJ - Fyzika

11. 2. 2020

Školní kolo recitační soutěže

únor 2020

Školní kolo hasičské soutěže – výtvarná, literární, IT

Školní akce
Ve škole dále pracoval Školní parlament. Z každé třídy byli vybráni dva zástupci a 6
žáků z 9. třídy, kteří přicházeli na schůzky s návrhy na změny ve škole či vymýšleli akce,
které by uskutečnili. Poslední setkání bylo v únoru, poté nastala mimořádná situace COVID19 a tím pádem nebylo možné pořádat další zajímavá setkání a akce.
25. 10. 2019

Drakiáda

1. 11. 2019

9. třída uspořádala Haloweenskou
diskotéku

15. 11. 2019

Lampiónový průvod – utužení tradic
(spolupráce se SRPŠ)

prosinec 2019

Dárek v krabici – charitativní akce

23. 1. 2020

Piškvorkový turnaj

28. 2. 2020

Maškarní diskotéka

29. 2. 2020

Bruslení – společná akce s rodiči
(spolupráce s Komunitní školou
Bartošovice)

Žáci naší školy měli k dispozici schránku důvěry, do které nikdo nic nezaslal, nástěnku
školního preventisty a výchovného poradce. Měli možnost komunikovat s metodikem
prevence a výchovným poradcem v konzultačních hodinách, po domluvě i mimo ně.
V následujícím školním roce bychom se chtěli zaměřit více na práci v rámci třídních
kolektivů, kde významnou roli mají především třídní učitelé. Zaměříme se na všímání si
vztahů mezi spolužáky, včasné podchycení negativních jevů, na nevhodnou komunikaci mezi
spolužáky na sociálních sítích, dále na úzkou spolupráci třídního učitele a metodika prevence.
Chceme nadále spolupracovat s organizacemi na primární prevenci.
Školní výlety
Podstatný význam pro utužení kolektivu a získání nových zážitků má školní výlet.
Bohužel za současné situace, kdy byly školy uzavřené a od června se částečně otevřely, nebylo
možné školní výlety zorganizovat. Pro děti ze slabších sociálních rodin je školní výlet
jediným možným způsobem dostat se na nová a neznámá místa. Věříme, že se tato situace už
nebude opakovat a budeme moci splnit dětem školní výlet za odměnu v příštím školním roce.
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9. OBLAST PROFESNÍ ORIENTACE PRO ŠKOLNÍ ROK
2019/2020
V této oblasti byl plán splněn ve všech bodech. Všechny plánované akce byly
uskutečněné v daném termínu. V rámci hodin volba k povolání byly řešeny aktuální problémy
žáků a předávány potřebné informace k volbě SŠ. Nabídky SŠ byly taktéž zveřejněny na
nástěnce výchovného poradce. V hodině volba povolání měli žáci možnost vyplnit profitesty.
Bylo to vhodné řešení především pro žáky, kteří nebyli zcela rozhodnuti pro konkrétní studijní
obor nebo nedokázali posoudit, zda jejich studijní výsledky odpovídají volbě SŠ. V závěru
školního roku byl zpracován přehled o vycházejících žácích školy a jejich umístění. Jmenný
seznam není součástí tohoto hodnocení.

Počet žáků

dívek

chlapců

z 9. ročníku

15

9

6

neprospěli v 9. ročníku

0

0

0

CELKEM

15

Typ studia

Počet žáků

4 leté maturitní studium

10

3 leté učební obory

5

2 leté učební obory

0

Celkem

15

Název SŠ

Počet žáků

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm, informační technologie

1

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, prodavačka

1

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, zemědělec
- farmář

1
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Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, masér sportovní a
rekondiční

1

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, ekonomika a
podnikání

1

Střední škola Odry – rekondiční a sportovní masér

2

Mendelova Střední škola Nový Jičín – zdravotnické lyceum

1

Mendelova Střední škola Nový Jičín – obchodní akademie

1

Mendelova střední škola Nový Jičín – informační technologie

1

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec

1

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí- stavebnictví, design
interiéru

1

Střední škola technická zemědělská Nový Jičín – Mechanik strojů a zařízení

2

Celkem
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10. SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Rozhodnutí ředitele školy

počet

Přestup do ZŠ Bartošovice

9

počet
odvolání
0

Přestup žáka ze ZŠ
Bartošovice na jinou školu

4

0

Přijetí k základnímu
vzdělávání

20

0

Odklad povinné školní
docházky
IVP (kontrolní vyšetření,
nové žádosti atd.)
Zamítnutí žádosti o
povolení IVP
Komisionální přezkoušení
Celkem

2

0

8

0

0

0

0
43

0
0

zákon
zákon č.500/2004Sb., správní řád,zákon
č.561/2004Sb.§ 165 odst.2 písm.a § 183,§ 49
zákon č.500/2004Sb., správní řád,
zákon č.561/2004Sb.§ 165 odst.2 písm.a §
183,§ 49
zákon č.500/2004Sb., správní řád,
zákon č.561/2004Sb.( školský zákon) §
46,§165, odst.2písm.e, §183 odst.1
zákon č.561/2004Sb. (školský zákon) §37
odst.1)
zákonč.561/2004Sb. - školský zákon
§165odst.2 písm.a, § 8 , §16
zákon č.500/2004Sb., správní řád, zákon
č.561/2004Sb.§ 165 odst.2 písm.a
§ 52 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.,

Poznámka: Ve školním roce 2019/2020 bylo vyšetřeno dle §16 ŠZ celkem 8 žáků. Z toho u
6 žáků bylo rozhodnuto o zpracování IVP.
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11. PROJEKTY
Financování z jiných zdrojů
Plavání / Podpora výuky plavání v ZŠ
v roce 2019/2020_V etapa

MSMT_27859/2018-1, číslo rozhodnutí,
plavání se zúčastnilo 95 žáků a výše dotace
byla 43. 483,- Kč

Dlouhodobé projekty
Ovoce a zelenina do škol
Optys

Ovocentrum Valašské Meziříčí
Optys NJ - workshopy

Mléko do škol

mléčné výrobky pro žáky

Školní zahrada jako přírodní laboratoř
Mezi hlavní úkoly EVVO v tomto školní roce patřila koordinace a praktická realizace
projektu revitalizace školní zahrady pod názvem „Školní zahrada jako přírodní laboratoř “. Již
druhým rokem realizuje ZŠ Bartošovice projekt rekonstrukce stávající školní zahrady. Jeho
cílem je vytvořit zázemí pro praktickou ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu jak dětí,
tak i veřejnosti, umožnit jim přímý kontakt s přírodou během školních i volnočasových aktivit
v průběhu celého roku. Úpravy jsou prováděny dle zásad přírodní zahrady, která voní, bzučí,
zpívá a chutná. Pobyt v ní by měl být pro návštěvníky zážitkem a inspirací.
Na realizaci projektu byl získán grant ve výši 500 000,- Kč ze Státního fondu životního
prostředí ČR. Do realizace projektu se zapojila také Obec Bartošovice jako zřizovatel školy
spolufinancováním i při praktické realizaci. Všechny práce na zahradě byly s vedením obce
konzultovány a obec jako zřizovatel školy se dle aktuální potřeby aktivně zapojila do projektu
(dovoz kamenů, dodávka obecního dřeva, poskytnutí pracovníků apod.).
Projektová dispozice zahrady je pomyslně rozdělena na tři části – hrací (vrbová
průlezka, pískoviště a průlezky), naučnou (horniny a nerosty, naše dřeviny, ovocné stromy,
ptáci v zahradě, hmyzí domek, květnatá louka, ještěrkovník, ježkovník, čmelákovník) a
praktickou (týpí, vyvýšené záhony, pařeniště, meteorologická budka, bylinková spirála,
kompostér). Jednotlivá zastavení budou doplněna o naučné a magnetickokeramické tabule pro
potřebu výuky.
Na základě vypracovaného projektu byly na podzim loňského roku zahájeny přípravné
práce (odstranění stávajících chodníků, betonových dlaždic a starého pletiva, vyřezání
suchých stromů a keřů, srovnání a úpravy terénu) a proběhla výsadba ovocných a jehličnatých
stromů. Při těchto aktivitách byli dle možností využiti žáci školy.
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Na jaře letošního roku se práce rozjely naplno. Začaly se budovat jednotlivé zahradní
prvky, vysazovat jedlé ovocné keře, osazovat vyvýšené záhony. Současně byl za potokem na
obecním pozemku vysázen malý ovocný „školní“ sad s 12 stromky a rozšířen vrbový prutník.
Projekt počítal se zapojením žáků a místních spolků do projektu. Vzhledem
k vyhlášenému nouzovému stavu však byla tato možnost silně okleštěna. Část projektu
realizuje firma Brnk ze Šenova u Nového Jičína, která se přihlásila do výběrového řízení, další
práce jsou prováděny ve spolupráci s místními podnikateli a některými pedagogickými
pracovníky školy, pracovníky technických služeb obce či členy ČSOP Bartošovice.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí České
republiky.
Nová školní zahrada
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12. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Již druhým rokem má naše škola dvě oddělení školní družiny s kapacitou 60 míst pro
žáky prvního stupně základní školy.
Letos bylo zapsáno do prvního oddělení školní družiny 23 dětí. Převážnou část dětí
tvořili žáci 1. třídy, do konečného počtu se dobrali žáci 2. – 4. ročníku. Toto oddělení se
nenachází v budově školy, ale vedle hřiště, v budově č.p. 11 – zdravotní středisko. Prostor
tohoto oddělení je rozdělen do tří místností, herna, kreslírna a relaxační místnost, ve kterých
uskutečňujeme každodenní činnosti dle týdenního plánu a zájmů dětí.
Do druhého oddělení školní družiny bylo letos zapsáno 24 dětí z 2. a 3. třídy. Tato družina se
nachází v budově školy č.p. 147. Děti se mohou pohybovat v prostorách útulné herny a
kuchyňky.
Každodenní činnosti jsou především realizovány hravou formou poznávání,
výtvarnými činnostmi, při kterých používáme nejrůznější pomůcky a materiály, také
zábavnými tělovýchovnými hrami na hřišti či v tělocvičně.
Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí. Vedeme žáky k rozvoji sociální
gramotnosti, rozvíjíme zájmové vzdělávání, přírodovědnou, matematickou, jazykovou
gramotnost a také finanční gramotnost. Žáci realizují řadu projektů, při nichž mohou ukázat
své schopnosti a dovednosti. Do programu zájmového vzdělávání jsou zařazení i žáci se
specifickými potřebami dle §16 ŠZ. Za pomocí asistentů pedagogů se zapojují do všech
činností školní družiny.
Školní družina nabízí:
 vzdělávání formou zájmových a spontánních činností
 odpočinek a relaxaci
 výchovné aktivity formou hry, učení, individuální práce
 u žáků podporuje citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme
je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého
 zaměřuje se na ochranu životního prostředí
 příjemný prostor školní družiny, který napomáhá vytvářet vhodné klima, vedení žáků
k tvořivosti a rozvoji jejich estetické vnímání
 respekt individuálních schopností a dovedností žáků
 pokládá základy ke klíčovým kompetencím, schopnostem umět trávit volný čas, řešit
problémy, kompetencím komunikativním, sociálním, občanským a pracovním
 rozvoj žáků a jejich schopností rozhodování, hodnocení a sebehodnocení
 spojení žáků různých věkových skupin, které se osvědčuje – starší předávají své
zkušenosti mladším
 vedeme žáky k respektu druhých
V letošním roce jsme opět naše činnosti zaměřili na práci v týmech. Tímto jsme u dětí
rozvíjeli sociální, komunikační dovednosti a upevňovali samostatnost v práci. Během
školního roku jsme se zabývali přírodou kolem nás a jejími proměnami. Při vycházkách do
okolní krajiny jsme prohlubovali znalosti o živé i neživé přírodě. Také jsme poznávali
zajímavosti naší obce. Společně jsme podnikli několik vycházek do blízkého lesa, kde jsme
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stavěli domečky pro broučky, čistili studánku, krmili zvířata v době zimního strádání.
Pozorovali jsme život v lese i jeho okolí, poznávali jsme nejznámější rostlinky a živočichy.
Prožili jsme v přírodě tři roční období, která nám ukázala nejen svou krásu, ale i svá kouzla.
Nenásilnou formou žáci vnímali a objevovali svět a zajímavosti kolem sebe. Poznávali přírodu
a všímali si vztahů mezi lidmi. Žáci si uvědomili, že umí řešit problémy a různé životní
situace. Naučili se předávat své zkušenosti a dovednosti mladším kamarádům.
Cílem našich vycházek, bylo vytvářet kladný vztah k přírodě, respektovat druhého,
pracovat v kolektivu a spolupracovat. Všechny aktivity byly prováděny zábavnou formou,
soutěžemi a hrami. Hra je totiž základním prostředkem pro práci v družině, neboť nám přináší
kladné emoce a navozuje nové zážitky, které nabízí množství vstupů do nejrůznějších rolí a
situací. Hra je silný fenomén, prostupuje životem žáků. Přitažlivý námět nabídne hráčům
přiměřeně náročný úkol, problém k řešení nebo osobní výzvu.
Když budeme s žáky rozmlouvat, naslouchat jim a vnímat je, odměnou pro nás bude
jejich úsměv na tváři a rozzářené oči.
Akce školní družiny
25.09. 2019 Poznáváme přírodu – podzimní vycházka
18.10. 2019 Zemědělství v Poodří v minulosti a dnes - exkurze na farmě (I. oddělení)
23.10. 2019 Barevný podzim – vycházka do okolí
25.10. 2019 Zemědělství v Poodří v minulosti a dnes - exkurze na farmě (II. oddělení)
20.11. 2019 Uspávání lesa – listopadová vycházka
25.11. 2019 Adventní tvoření s floristkou (I. oddělení)
26.11. 2019 Adventní tvoření s floristkou (II. oddělení)
28.11. 2019 Vánoční jarmark – prezentace prací žáků, tvořivé dílny
18.12. 2019 Předvánoční výprava do lesa – vycházka
22.01. 2020 Novoroční vycházka - zimní vycházka
12.02. 2020
19.02. 2020
20.02.2020

Od vajíčka k mláděti – exkurze Záchranná stanice (I. oddělení)
Od vajíčka k mláděti – exkurze Záchranná stanice (II. oddělení)
Ochutnávka ovoce a zeleniny – Ovocentrum Valašské Meziříčí

ŠKOLNÍ KLUB
Jeho činnost se řídí ŠVP ZŠ Školní klub (dostupný na webových stránkách školy a
v ředitelně školy). Činnost kroužků je zaměřena na různé oblasti, s ohledem na zájem žáků a
rozvoj schopností a dovedností. Cílem je, aby žáci v průběhu základního vzdělávání získali
vztah k činnostem, které je mohou pozitivně ovlivnit při výběru budoucí profese a smysluplně
trávili svůj volný čas. Volnočasové aktivity jsou strukturovány tak, aby podpořily talent žáka,
směřují také k pomoci žákům, kteří se potýkají s problémy ve výuce.

Kroužky ŠK 2019/2020
KROUŽEK
Sportovní hry II.
Rybářský
Výtvarný

VEDOUCÍ KROUŽKU
Mgr. Horáček Tomáš
Ing. Petřvalský Vladimír
Mgr. Dulaiová Lenka
28

Vaření
Počítače
Florbal
Psaní všemi deseti
Deskohraní
Zpívánky
Sportovní hry I.
Přírodovědný
Kopaná

Ing. Klára Velčovská
Mgr. Boháčová Soňa
Mgr. Horáček Tomáš
Mgr. Plaček Zdeněk
Mgr. Hromádková Milena
Mgr. Buchlovská, Mgr. Černínová
Mgr. Goldová Martina
Mgr. Petřvalský Vladimír
Györi Petr

13. KONTROLNÍ ČINNOST A JEJÍ VÝSLEDKY
Vedoucí pracovníci na všech úsecích mají povinnost provádět kontrolní činnost
vyplývající z jejich náplně práce. Kontrolní činnost se provádí pravidelně v závislosti na
stanoveném plánu.
Oblast kontrol
školní dokumentace
technický stav budovy, zařízení a vybavení
pracovně - právní povinnosti
finanční oblast (dokumentace, účty, mzdy, výkazy, rozpočet atd.)
kvalita výchovně - vzdělávací práce (hospitace, práce metod. orgánů atd.)
kontrola činnosti školských zařízení (školní klub, školní družina)
kontrola poradenských služeb (výchovný poradce, metodik prevence)
kontrola majetku (inventarizace, pojištění atd.)
úkoly z porad
archivace
vedení osobních spisů
čerpání FKSP
čerpání řádných dovolených, samostudia, evidence pracovní doba
cestovní náhrady
vizuální kontrola školy, sportoviště
opravy a závady, revize, servisní a technické prohlídky
spotřeba energií, kontrola úklidu
kontrola požárních knih, BOZP, 1. pomoci, PO, CO
ostatní úkoly
Kontrolní činnost orgánů
ORGÁN
ČŠI

KONTROLA
Inspekční činnost

OBSAH

DATUM

Vzdělávání

29. 10. 2019
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14. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S ORGANIZACEMI,
INSTITUCEMI A SPOLKY
Základní umělecká škola Studénka
Výuka hry na hudební nástroje probíhá v prostorách naší školy. Vyučuje se hra na
klávesové nástroje, kytaru, flétnu, akordeon. Naše škola zabezpečuje ze svých prostředků
energie, prostory a úklid. Se ZUŠ Studénka, jejíž tři učitelé vedou výuku, spolupracujeme při
organizování akcí pro žáky školy, některé akce ZUŠ pořádá i samostatně.

Spolupráce s institucemi
Škola spolupracuje i s jinými institucemi, které poskytují škole a rodičům žáků
poradenský servis a řeší problémové situace. Spolupracujeme s mateřskou školou, kde řešíme
oblasti výchovně-vzdělávacích programů, dále probíhá spolupráce s dětským lékařem MUDr.
Michalem Pukovcem, s PPP Nový Jičín, s SPC Ostrava, s Policií ČR, s OSPOD NJ, se Stanicí
pro záchranu ohrožených druhů ptactva v Bartošovicích, SPŠ Kopřivnice, SŠTZ Nový Jičín,
Komunitní školou Bartošovice, MAS Poodří, Obcí Bartošovice.
Spolupráce MŠ a ZŠ
V letošním školním roce nastoupila do funkce ředitelky MŠ Radka Rýcová.
Spolupráce ZŠ a MŠ navázala na předchozí plány a přidala nové aktivity a akce. Obě
příspěvkové organizace se shodly na základním cíli a tím je bezproblémové zaškolení dětí MŠ
a jejich přechod do ZŠ. K tomu směřovaly i akce pro předškoláky a děti MŠ. Každoročně jsou
plány v červnu vyhodnocovány a na základě celoročních poznatků a zkušeností se připravují
aktivity na další školní rok.
Září
18. 9. Schůzka ředitelky MŠ a koordinátorky ZŠ – návrh akcí, tvorba plánu
20. 9. Diagnostika logopedických vad u předškoláků
23. 9. Schůzka učitelky MŠ s koordinátorkou ZŠ – řešení termínů akcí, doplnění plánu práce
Říjen
17. 10. Slavnost padajícího listí – akce ve spolupráci s místní knihovnou pro děti a rodiče
Listopad
7. 11. Akce pro rodiče – Nejoblíbenější knížka mého života
15. 11. Uspávání broučků – lampionový průvod se SRPŠ
Prosinec
4. 12. Mikulášské hrátky v tělocvičně ZŠ s žáky 1. ročníku v dopoledních hodinách.
5. 12. Mikulášské nadělování – nadílka žáků 9. třídy pro předškoláky
10. 12. Účast předškoláků na generálce vánočního koncertu žáků ZŠ
11. 12. Vánoční čtení s deváťáky – Jak jsme našli pejska – interaktivní dílna pro děti a
rodiče ve spolupráci s knihovnou
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Leden
22. 1. Knihovnická lekce pro děti MŠ – oddělení Motýlků
Únor
6. 2. Hrátky v tělocvičně se čtvrťáky
27. 2. Akce pro rodiče – Jak připravit dítě do 1. třídy - zápis do školy, požadavky na
školáka, školní zralost, odklad školní docházky, vyšetření v PPP
Březen
10. 3. Vyhodnocení školního kola POOD.
Duben - červen
Zrušení všech plánovaných akcí - Mimořádná opatření – COVID 19
Červen
18. 6. Večerníčkové odpoledne – akce pro předškoláky a jejich rodiče v areálu školy, plnění
úkolů, opékání párků
23. 6. Závěrečná schůzka ředitelky MŠ, učitelek MŠ a koordinátorky ZŠ – evaluace plánu
spolupráce, další připomínky, nápady a zkušenosti pro příští školní rok.
Spolupráce s rodiči
Spolupráce s rodiči žáků je na velmi dobré úrovni. Našim cílem je, aby i nadále rodiče
projevovali zájem o to, co dělá jejich dítě v prostorech školy, jak se chová, jak se projevuje
v kolektivu žáků a jaké má vzdělávací výsledky. Vzájemné setkávání pedagogů a rodičů
probíhá formou třídních schůzek a různých školních akcí. Rodiče v případě nutnosti mohou
kdykoli navštívit školu nebo si domluvit osobní konzultace s našimi pedagogy.
Praxe studentů
ZŠ Bartošovice každoročně vytváří podmínky, zejména VŠ studentům studujícím
obory zaměřené na pedagogiku, k získání praktických zkušeností ze školního prostředí.
PRAXE STUDENTŮ

POČET

Studenti VŠ

2

Studenti SŠ

1

Asistenti pedagoga

2

15. REKONSTRUKCE A OPRAVY
Během letních prázdnin proběhly ve škole níže vypsané rekonstrukce. Ve staré části
školy proběhla kompletní rekonstrukce, elektřiny, vody a odpadu. Zaměřili jsme se také na
obměnu datové sítě a zabezpečení školy. Škola byla zabezpečena kamerovým systémem a
přístupovými čipy. Dále na škole proběhla výměna telefonní ústředny.
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V době uzavření školy díky nemoci Covid-19 jsme se zaměřili na modernizaci prostor
v odděleních školní družiny. Školní družina v budově školy prodělala úpravy ve formě nové
výmalby a obměny nábytku. Družina na zdravotním středisku prošla většími změnami, kdy
se měnila kuchyňka, nábytek, a také jsme ji zabezpečili přístupovým systémem a kamerou.
Proběhla také kompletní výměna nábytku v kabinetu ředitele a zástupkyně ředitele
školy. V učebně žáků 3. třídy jsme vyměnili podlahu. Byla provedena rekonstrukce šatny
z kovových klecí na šatní skřínky.
Ve školní kuchyňce a kabinetu zástupce se rekonstruovala podlaha, která byla
prověšená. V kuchyňce, hudebně a také hlavní chodbě, se musela část podlahy opravit pomocí
betonu, díky jeho vyzrávání se bude finální podlaha opravovat v průběhu měsíce října.
V kuchyňce, která slouží také jako sborovna, po opravě podlahy dojde také ke kompletní
rekonstrukci kuchyňské linky a její zasedací části.

Rekonstrukce ve školní družině.
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Podlaha ve třídě

Nové šatní skříňky
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16. ZÁVĚR
Děkuji všem zaměstnancům naši školy za obětavou práci a odpovědný přístup k plnění
všech pracovních úkolů, nejen v běžném režimu školy, ale hlavně v době omezení, které přišlo
s onemocněním Covid-19. Během uzavření škol učitelé mnohdy pracovali nad rámec jejich
povinností. Je třeba zmínit i ochotu sebevzdělávání pro zavádění distanční výuky.

Č.j.: 286/2020-ZSB

V Bartošovicích dne 15. 10. 2020

Mgr. Zdeněk Plaček
ředitel ZŠ Bartošovice

Výroční zpráva je v souladu s §10 odst. 3 dále §12, 28, 168 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráva a vlastního hodnocení školy. V souladu se zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v
platném znění.

Zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 13. 10. 2020
Zpráva byla projednána školskou radou dne 15. 10. 2020

Přílohy:
Výroční zpráva o hospodaření
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17. SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1

Výroční zpráva o hospodaření
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