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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 oddělení školní družiny, se sídlem 

v budově zdravotního střediska Bartošovice a dále dílny, které se nacházejí v přízemí místního 

zámku Bartošovice. 

Pro výuku naplno využíváme také školní zahradu, kterou jsme v roce 2021 úspěšně 

dokončili za pomocí SFŽP-ČR a Obce Bartošovice.  

 

Základní údaje o škole 

Název školy: 

Základní škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: Bartošovice 147, PSČ 742 54 

IČ: 70980772 

DIČ: CZ  70980772 

REDIZO: 600 138 402 

IZO školy: 102 232 954 

Telefon/fax: 556 758 706, 771 146 154 

E-mail zsbartosovice@zsbartosovice.cz  

Webové stránky: www.zsbartosovice.cz  

Právní forma příspěvková organizace 

Součásti školy (školská 

zařízení) školní družina, školní klub 

Vedení školy Mgr. Zdeněk Plaček - statutární zástupce, ředitel školy 

 Mgr. Lenka Dulaiová - zástupkyně ředitele školy 

Vychovatelky školní 

družiny Lucie Valentová, Soňa Dolejšová 

 

Základní údaje o zřizovateli 

Název zřizovatele Obec Bartošovice 

Adresa zřizovatele 742 54 Bartošovice 135 

IČ 00297721 

Kontakt 556 758 692 

Zastoupená MVDr. Kateřinou Křenkovou 

 

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

 

Obor vzdělávání 

(podle kvalifikace 

kmenových oborů 

vzdělání) 

79-01-C Základní škola, 79-01-C/001 Základní škola délka 

studia 9 let, Čj:2781/2007-21 

Školní družina IZO 119 800 284 

Školní klub IZO 150 010 800 

 

Kapacita školy a školských zařízení 

Základní škola 250 žáků 

Školní družina 60 žáků 

Školní klub 90 žáků 

 

Školská rada 

Sídlo: Obec Bartošovice, Bartošovice 135, 742 54 

Předseda: Milák Lumír 

Členové: MUDr. Sagan Jiří, Milák Lumír, Hodura Luboš, Halm Jan, Mgr. 

Buchlovská Jitka, Ing. Petřvalský Vladimír 

 

Organizace školy 2021/2022 

Součást školy  Počet tříd / oddělení/ kroužky Počet žáků 

I. stupeň 5 97 

II. stupeň 4 73 

Školní družina 2 43 

Školní klub 12 62 

 

 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 oddělení jsou vybaveny moderním nábytkem, stoly pro tvořící 

činnosti, relaxačními koutky. V odděleních jsou vzdělávací i tvořící pomůcky, stejně tak i 

hračky a hry. Školní družina využívá sportovní a rekreační areál v blízkosti školy, a také školní 

zahradu. 

 Výuku doplňuje školní klub, který ve školním roce 2021/2022 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. 
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 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. 

2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE 

Pedagogičtí pracovníci 

Pedag. pracovníci počet úvazek hodiny 

Učitelé celkem 12 1 40 

Vychovatelka ŠD 2 1 a 0,5 40, 20 

Asistenti pedagoga počet úvazek hodiny 

III. třída 1 0,5 20 

IV. třída 1 0,75 30 

V. třída 1 0,75 30 

VI. třída 1 0,75 30 

VII. třída 1 0,75 30 

VIII. třída 1 1 40 

IX. třída 1 0,25 10 

 

 

Pedagogický sbor školní rok 2021/2022 
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Provozní zaměstnanci 

Nepedagogičtí 

pracovníci 
pracovní zařazení, funkce úvazek 

1 školník 0,5 

2 technický pracovník 0,5 

3 uklízečka 1 

4 uklízečka 1 

5 ekonomka DPP 

 

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. 

Koordinátor EVVO  Specializační studium podle  

§ 9 ost. 1písmeno d) vyhl. 317/2005 Sb. 

Metodik prevence Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

§1 vyhl. č.317/2005Sb. 

 

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 2021/2022 

         

Datum Téma Zaměření Číslo akce 
Časová 
dotace 

Příjmení, jméno 
Získaná 

kvalifikace 

27.08.2021 Základy první pomoci. 
Chronicky nemocné dítě 
v ZŠ 

První 
pomoc 

MSMT-8473/2021-
3-331 

4 hodiny Plaček Zdeněk Mgr. osvědčení 

27.08.2021 Základy první pomoci. 
Chronicky nemocné dítě 
v ZŠ 

První 
pomoc 

MSMT-8473/2021-
3-331 

4 hodiny Dulaiová Lenka Mgr. osvědčení 

27.08.2021 Základy první pomoci. 
Chronicky nemocné dítě 
v ZŠ 

První 
pomoc 

MSMT-8473/2021-
3-331 

4 hodiny Petřvalský Vladimír 
Ing. 

osvědčení 

27.08.2021 Základy první pomoci. 
Chronicky nemocné dítě 
v ZŠ 

První 
pomoc 

MSMT-8473/2021-
3-331 

4 hodiny Peroutková Andrea 
Mgr. 

osvědčení 

27.08.2021 Základy první pomoci. 
Chronicky nemocné dítě 
v ZŠ 

První 
pomoc 

MSMT-8473/2021-
3-331 

4 hodiny Bárová Iveta Mgr. osvědčení 

27.08.2021 Základy první pomoci. 
Chronicky nemocné dítě 
v ZŠ 

První 
pomoc 

MSMT-8473/2021-
3-331 

4 hodiny Maternová Zuzana 
Mgr. 

osvědčení 
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27.08.2021 Základy první pomoci. 
Chronicky nemocné dítě 
v ZŠ 

První 
pomoc 

MSMT-8473/2021-
3-331 

4 hodiny Rigo Lenka Mgr. osvědčení 

27.08.2021 Základy první pomoci. 
Chronicky nemocné dítě 
v ZŠ 

První 
pomoc 

MSMT-8473/2021-
3-331 

4 hodiny Goldová Martina Mgr. osvědčení 

27.08.2021 Základy první pomoci. 
Chronicky nemocné dítě 
v ZŠ 

První 
pomoc 

MSMT-8473/2021-
3-331 

4 hodiny Buchlovská Jitka Mgr. osvědčení 

27.08.2021 Základy první pomoci. 
Chronicky nemocné dítě 
v ZŠ 

První 
pomoc 

MSMT-8473/2021-
3-331 

4 hodiny Červenková Dagmar 
Mgr. 

osvědčení 

27.08.2021 Základy první pomoci. 
Chronicky nemocné dítě 
v ZŠ 

První 
pomoc 

MSMT-8473/2021-
3-331 

4 hodiny Hromádková Milena 
Mgr. 

osvědčení 

27.08.2021 Základy první pomoci. 
Chronicky nemocné dítě 
v ZŠ 

První 
pomoc 

MSMT-8473/2021-
3-331 

4 hodiny Černínová Jana Mgr. osvědčení 

27.08.2021 Základy první pomoci. 
Chronicky nemocné dítě 
v ZŠ 

První 
pomoc 

MSMT-8473/2021-
3-331 

4 hodiny Dolejšová Soňa osvědčení 

27.08.2021 Základy první pomoci. 
Chronicky nemocné dítě 
v ZŠ 

První 
pomoc 

MSMT-8473/2021-
3-331 

4 hodiny Valentová Lucie osvědčení 

27.08.2021 Základy první pomoci. 
Chronicky nemocné dítě 
v ZŠ 

První 
pomoc 

MSMT-8473/2021-
3-331 

4 hodiny Jankovská Gabriela osvědčení 

27.08.2021 Základy první pomoci. 
Chronicky nemocné dítě 
v ZŠ 

První 
pomoc 

MSMT-8473/2021-
3-331 

4 hodiny Velčovská Klára Ing. osvědčení 

27.08.2021 Základy první pomoci. 
Chronicky nemocné dítě 
v ZŠ 

První 
pomoc 

MSMT-8473/2021-
3-331 

4 hodiny Ďuricová Kateřina osvědčení 

27.08.2021 Základy první pomoci. 
Chronicky nemocné dítě 
v ZŠ 

První 
pomoc 

MSMT-8473/2021-
3-331 

4 hodiny Kozáková Markéta osvědčení 

27.08.2021 Základy první pomoci. 
Chronicky nemocné dítě 
v ZŠ 

První 
pomoc 

MSMT-8473/2021-
3-331 

4 hodiny Buchlovský Čestmír osvědčení 

27.08.2021 Základy první pomoci. 
Chronicky nemocné dítě 
v ZŠ 

První 
pomoc 

MSMT-8473/2021-
3-331 

4 hodiny Csukásová Marcela osvědčení 

27.08.2021 Základy první pomoci. 
Chronicky nemocné dítě 
v ZŠ 

První 
pomoc 

MSMT-8473/2021-
3-331 

4 hodiny Staňková Miroslava osvědčení 

24.09.2021 GDPR - ochrana 
osobních údajů a 
kybernetická bezpečnost 

GDPR     Plaček Zdeněk Mgr.   

24.09.2021 GDPR - ochrana 
osobních údajů a 
kybernetická bezpečnost 

GDPR     Dulaiová Lenka Mgr.   

24.09.2021 GDPR - ochrana 
osobních údajů a 
kybernetická bezpečnost 

GDPR     Petřvalský Vladimír 
Ing. 

  

24.09.2021 GDPR - ochrana 
osobních údajů a 
kybernetická bezpečnost 

GDPR     Peroutková Andrea 
Mgr. 

  

24.09.2021 GDPR - ochrana 
osobních údajů a 
kybernetická bezpečnost 

GDPR     Bárová Iveta Mgr.   

24.09.2021 GDPR - ochrana 
osobních údajů a 
kybernetická bezpečnost 

GDPR     Maternová Zuzana 
Mgr. 

  

24.09.2021 GDPR - ochrana 
osobních údajů a 
kybernetická bezpečnost 

GDPR     Rigo Lenka Mgr.   

24.09.2021 GDPR - ochrana 
osobních údajů a 
kybernetická bezpečnost 

GDPR     Goldová Martina Mgr.   

24.09.2021 GDPR - ochrana 
osobních údajů a 
kybernetická bezpečnost 

GDPR     Buchlovská Jitka Mgr.   

24.09.2021 GDPR - ochrana 
osobních údajů a 
kybernetická bezpečnost 

GDPR     Červenková Dagmar 
Mgr. 

  

24.09.2021 GDPR - ochrana 
osobních údajů a 
kybernetická bezpečnost 

GDPR     Hromádková Milena 
Mgr. 
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24.09.2021 GDPR - ochrana 
osobních údajů a 
kybernetická bezpečnost 

GDPR     Černínová Jana Mgr.   

24.09.2021 GDPR - ochrana 
osobních údajů a 
kybernetická bezpečnost 

GDPR     Dolejšová Soňa   

24.09.2021 GDPR - ochrana 
osobních údajů a 
kybernetická bezpečnost 

GDPR     Valentová Lucie   

24.09.2021 GDPR - ochrana 
osobních údajů a 
kybernetická bezpečnost 

GDPR     Jankovská Gabriela   

24.09.2021 GDPR - ochrana 
osobních údajů a 
kybernetická bezpečnost 

GDPR     Velčovská Klára Ing.   

24.09.2021 GDPR - ochrana 
osobních údajů a 
kybernetická bezpečnost 

GDPR     Ďuricová Kateřina   

24.09.2021 GDPR - ochrana 
osobních údajů a 
kybernetická bezpečnost 

GDPR     Kozáková Markéta   

07.12.2021 Autentické materiály při 
výuce cizích jazyků 

webinář WB-CERT-25412   Maternová Zuzana 
Mgr. 

certifikát 

14.12.2021 Jak kreativně a hravě na 
gramatiku 

webinář WB-CERT-25414   Maternová Zuzana 
Mgr. 

certifikát 

24.02.2022 Únikové hry a další 
schovávačky - anem i 
čeština na 2. stupni může 
být skvělá 

vzdělávací 
seminář 

MSMT-
44511/2015-1 

1 hodina Peroutková Andrea 
Mgr. 

osvědčení 

25. 4. a 10. 
5. 2022 

Praktické ukázky do 
hodin literární výchovy - 
webinář 

vzdělávací 
seminář 

MSMT-
21687/2021-4-792 

4 hodiny Peroutková Andrea 
Mgr. 

osvědčení 

06.01.2022 Základní školní 
snowboarding 

celoživotní 
vzdělávání 

MSMT-29029/2017-
1 

50 hodin Velčovská Klára osvědčení 

23.02.2022 Základní orientace v 
učebnicích a 
doplňkových materiálech 
pro ŽŠ 

webinář     Maternová Zuzana 
Mgr. 

certifikát 

14.03.2022 Zábavné hry s míčem: 
motto "Není jen vybíjená" 

vzdělávací 
program 

MSMT-8066/2019-
1-253 

8 hodin Goldová Martina osvědčení 

6.4., 27.4., 
11.5., 
1.6.2022 

Učební úlohy ve výuce 
chemie na ZŠ a VG 
(webinář) 

vzdělávací 
program 

MSMT-
14540/2021-2-624 

8 hodin Petřvalský Vladimír osvědčení 

27.04.2022 Na němčinu s fotkou 
aneb Fotogeschchten v 
praxi 

webinář     Maternová Zuzana 
Mgr. 

certifikát 

28.04.2022 Ako pracovať s filmom, 
videom, či vlogom na 
hodinách nemeckého 
jazyka 

webinář     Maternová Zuzana 
Mgr. 

certifikát 

 

4. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ  

Ve školním roce 2021/2022 se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu 

Základní školy Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace. 

Vzdělávací program školy je v souladu se strategií školy.  

 

 Oblast ŠVP obor  předmět 

I. Jazyk a jazyková komunikace český jazyk a literatura  

cizí jazyk anglický jazyk, 

německý jazyk 

II. Matematika a její aplikace matematika 

III. Informační a komunikační technologie informatika 

IV. Člověk a jeho svět / I. stupeň přírodověda 
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prvouka 

vlastivěda 

V. Člověk a společnost / II. stupeň dějepis 

výchova k občanství 

VI. Člověk a příroda / II. stupeň fyzika 

chemie 

přírodopis 

základy ekologie 

zeměpis 

V. Umění a kultura hudební výchova 

výtvarná výchova 

VI. Člověk a zdraví tělesná výchova 

výchova ke zdraví 

VII. Člověk a svět práce pracovní výchova 

pracovní činnosti volba povolání 

pracovní činnosti 

 

 

 

5. PRŮBĚH A VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLAVACÍHO 

PROCESU 

Celkový přehled žáků ve školním roce 2021/2022 (údaj je platný k září 2021) 

TŘÍDY DÍVKY CELKEM TŘ. UČITEL 

1. 9 16 Mgr. Jana Černínová  

2. 10 19 Mgr. Dagmar Červenková 

3. 7 19 Mgr. Jitka Buchlovská 

4. 5 18 Mgr. Martina Goldová 

5. 16 25 Mgr. Lenka Rigo  

I.ST.      47 97  

6. 14 24 Mgr. Andrea Peroutková 

7. 3          12 Mgr. Zuzana Maternová  

8. 14 22 Ing. Vladimír Petřvalský 

9.       11 15    Mgr. Milena Hromádková 

II.ST. 42 73  

CELKEM 89 170  
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Vývoj počtu žáků 

 

  

 

 

PROSPĚCH A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 

Absence 

TŘÍDY POČET ŽÁKŮ ABSENCE 

  OMLUVENÁ NEOMLUVENÁ 

1. 16 997 4 

2. 19 711 0 

3. 19 1137 0 

4. 18 1223 5 

5. 25 2096 0 

6. 24 2330 0 

7. 13 843 0 

8. 23 1375 0 

9.       15 995 0 

CELKEM 172 11707 9 

 

Poznámka: Veškerá neomluvená absence byla řešena s OSPOD. Absence je k datu 30. 6. 2022. 
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Prospěch žáků ve školním roce 2021/2022 

 

 

 

 

  

Výchovná a kázeňská opatření 2021/2022 
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6. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

2021/2022 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhl podle § 36 odst. 4 školského 

zákona. Průběh zápisu řídila  Mgr. Jitkou Buchlovskou. 

V úterý 5. dubna se v základní škole vypravilo 12 předškoláčků se svými rodiči na 

cestu kolem světa.  

S klukem Lukášem se proměnili v piloty a letušky a vydali se na výlet, během něhož 

navštívili pět světadílů, v nichž prokázali své znalosti a počtářské, jazykové, gramatické, 

výtvarné a pozorovací dovednosti. Na cestu dostali malou svačinku a za své výkony byli 

odměněni dárkovou taškou a pamětním listem. Bohužel některé adepty na pilotní průkaz 

skolila nemoc, ale přesto po konzultaci s učitelkami MŠ a rodiči do školy nastoupí. V září 

tedy zasedne do lavic v 1. třídě 10 děvčat a 7 chlapců.  

Určitě si brzy zvyknou na nové povinnosti školáka a bude se jim ve škole dařit.  

 

 

 

 

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.  

 



13 

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ  

výchovný poradce řízení pracoviště 

metodik prevence člen ŠPP 

reedukace člen ŠPP 

učitelé spolupracující  

asistenti pedagoga spolupracující  

vedoucí školních klubů  spolupracující 

vychovatelky školní družiny 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.) 

Zpracování a kontrola IVP  

IVP byl v letošním školním roce vypracován na doporučení ŠPZ pro 3 žáky. 

I. stupeň – 2 chlapci 

II. stupeň – 1 chlapec 

Zpracování a kontrola IVP včetně samotného hodnocení probíhala dle plánu. 

Hodnocení IVP provedl v pololetí a na konci roku každý TU ve své třídě. Kontrolu platnosti 

posudků z PPP a tudíž IVP prováděl výchovný poradce průběžně během školního roku. 

Práce s žáky s poruchami učení 

Na úrovni vyučujících zejména na 1. stupni dochází v  průběhu školního roku 

k depistáži a monitoringu žáků, aby bylo včasně odhaleno podezření na SPU. Žákům, kteří 

jsou do programu integrace zapojeni na základě doporučení PPP nebo SPC a se souhlasem 

zákonných zástupců je zpracován Individuální vzdělávací program vedený výchovným 

poradcem. 

Ve spolupráci PPP, SPC, výchovného poradce, třídního učitele a vyučujících 

dotyčných předmětů se s žákem dle IVP pracuje v hodinách. V případě potřeby a na základě 

doporučení PPP  jsou hodiny speciální pedagogické péče žáků s SPU v rozsahu 1x týdně jedna 

vyučovací hodina. Tyto hodiny SPP zajišťuje paní učitelka Mgr. Jana Černínová. Většina 

hodin byla realizována v klasické učebně s pomocí kompenzačních pomůcek doporučených 

PPP. Během hodin SPP využívali učebny s interaktivní tabulí či počítačovou učebnu 

s výukovými programy zaměřenými na reedukaci SPU. 
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Práce s asistenty pedagoga 

Na ZŠ na základě doporučení PPP a SPC pracovalo ve školním roce 2020/2021 6 

asistentů pedagoga – 2. – 8. třída. 

 

Spolupráce s ŠPZ 

Ve školním roce 2021/2022 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. Na vyšetření 

našich žáků podílí i další pracovníci tohoto pracoviště. 

 Dále naše škola ve školním roce spolupracovala s SPC Ostrava (autisté – Mgr. Ivana 

Obadalová, vady řeči – Mgr. Jana Kozarová). 

Spolupráce s dalšími institucemi 

Škola také úzce spolupracuje s Policií ČR při zajišťování akcí s preventivním 

zaměřením na sociálně patologické jevy na naší škole anebo v případě šetření přestupků 

mladistvých.  V uplynulém školním roce jsme se taktéž několikrát obrátili na OSPOD v otázce 

zanedbávání povinné školní docházky a péče o dítě. 

Evidence žádostí o vyšetření žáků ve školním roce 2021/2022 

PPP Nový Jičín 

 Prvotní vyšetření 2 dívky, 6 chlapců 

 Kontrolní vyšetření 5 chlapců 

 

SPC Ostrava   

Kontrolní vyšetření 1 chlapec (vady řeči) 

    

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.  

 

Práce s problémovými žáky a spolupráce s rodiči 

Poradenská činnost v této oblasti byla směrována do tří oblastí: 

1. řešení  problémů školní docházky dětí 

2. řešení problémů prospěchu 

3. 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, metodika prevence, 

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. 
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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.  

 

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.  

Ve 4. třídě a v 1. třídě třídní učitelky zapsaly žákům neomluvené hodiny, jedná se o 

sourozence. I když se jedná o chybu a nezodpovědnost zákonného zástupce, žákům bylo 

uděleno NTU a třídní učitelé kontaktovali OSPOD.  

 

ŠKOLNÍ PREVENCE A HODNOCENÍ 

 Při sestavování MPP pro školní rok 2021/2022 jsme vycházeli ze zkušeností, které se 

nám osvědčily v uplynulých letech. Upřednostnili jsme ty aktivity, které vyvolaly ohlas u dětí 

a účastí v nich se vyhnuly možnostem setkávat se s negativními jevy. V letošním školním roce 

metodik prevence vystudoval výkon specializovaných činností – prevence sociálně 

patologických jevů v rozsahu 250 hodin.  

Jednotlivé aktivity pro žáky naší školy bychom nedokázali zajistit bez spolupráce 

s partnery -  Policie ČR Nový Jičín, Policie ČR Studénka, s Úřadem práce v NJ, PPP NJ, SDH 

Bartošovice, Záchranná stanice v Bartošovicích, Komunitní škola Bartošovice, Lesy ČR 

(lesní pedagogika), EKO-KOM a.s.  

 

Ve škole byl také zvolen Školní parlament. Z každé třídy byli vybráni dva zástupci a 

šest žáků z 9. třídy, kteří přicházeli na schůzky s návrhy na změny ve škole či vymýšleli akce, 

které by se uskutečnili. Setkání byla letos nepravidelná, kvůli možné karanténě se žáci 

nemohli míchat v rámci jednotlivých tříd. Na jaře se situace už otočila k lepšímu a žáci mohli 

společně plánovat akce a jednotlivé návrhy. Většina odpoledních akcí se koná pod záštitou 

SRPŠ, kde hlavními spoluorganizátory jsou žáci 9. ročníku se svým třídním učitelem.  

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 2021/2022 jsme dětem nabídli výtvarné, recitační, 

matematické, sportovní, jazykové a dopravní soutěže. Žáci se účastní školního kola. Letos 

velký úspěch zaznamenala POODM, kdy práce našich žáků uspěly až v krajském kole.  

Žáci školy mají 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. Letos 

byla možnost oslovit MP i online v komunikačním kanále MS Teams.  
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Prevence ve spolupráci s PPP NJ pro školní rok 2021/2022 

4. ročník 

Bezpečné chování na internetu 4.1. 

5. ročník 

Pravda a omyly o kouření 5.10. 

Efekt přihlížejících a jak jej zvládnout 24.6. 

6. ročník 

Šikana a jak jí zabránit 16.2. 

Kyberšikana a jak jí zabránit 24.6. 

7. ročník 

Rozhodování a řešení problémů 16.2. 

Pravda a omyly o drogách 19.5. 

8. ročník 

Jak s druhými spolupracovat 4.1. 

Komunikace a řešení konfliktů 19.5. 

9. ročník 

Sebeovládání a odkládání povinností 5.10. 

 

8. AKTIVITY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

Měli jsme v plánu nabídnout dětem velké množství kulturních i sportovních aktivit. 

Bohužel spousta akcí se nemohla uskutečnit kvůli mimořádné situaci COVID-19. 

Září 2021 Projekt VÍTEJ VE ŠKOLE 

Focení prvňáčků 

Říjen 2021 Knihovnická lekce (2. a 5. třída) 

Projekt PODZIM (1. třída) 

Listopad 2021 Den laskavosti 

Knihovnická lekce (1. a 5. třída) 

Lampiónový průvod 

Vánoční jarmark 

Gemma NJ – přehlídka škol pro 9. třídu 

Prosinec 2021 Třídní kolo recitační soutěže  

Mikuláš 

Dárek v krabici – charitativní akce 

Vánoční besídka ve třídách 

Spaní ve škole (9. třída) 

Exkurze Štramberk (8. třída) 

Leden 2022 Lyžařský výcvikový kurz 2. stupeň 

Únor 2022  

Březen 2022 Divadlo Loutek Ostrava (1. - 3. třída) 

Výsadba stromků v krajině (8. třída) 

Školní kolo recitační soutěže  
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Soutěž ZOO Ostrava (6. a 7. třída) 

Ukliďme svět (II. stupeň) 

Velikonoční tvoření (3. třída) 

Knihovnická lekce (2. třída) 

Duben 2022 Noc s Andersenem (spaní v knihovně) 

Cvičení s předškoláky (3. třída) 

Zápis do 1. třídy 

Vítání jara (odpolední akce, spolupráce se 

SRPŠ) 

ZOO Ostrava (2. a 4. třída) 

Knihovnická lekce (1. třída) 

Den Země  

McDonald´s cup (4. a 5. třída) 

McDonald´s cup (1. – 3. třída) 

Dopravní hřiště NJ (4. třída) 

Šikovné ruce – spolupráce s ZTSŠ v NJ (7. a 

8. třída) 

Čarodějnická noc ve škole (5. třída) 

Řemeslo má zlaté ruce (8. třída) 

Květen 2022 Focení školy  

McDonald´s cup (1. a 3. třída) 

Sběr papíru 

Lesní pedagogika (2. třída) 

Výšlap na Javorník (II. stupeň) 

Výukový program – Ptáci (7. třída) 

Minifotbal (7. – 9. třída) 

Odemykání studánek (družina) 

Červen 2022 Dětský den 

finanční gramotnost 

dopravní výchova 

sportovní den 

turnaj ve volejbale (II. stupeň) 

školní výlety 

Záchranná stanice Bartošovice 1.- 3. třída 

Zahradní slavnost (rozloučení žáků 3. třídy s 

třídní učitelkou) 

Spaní ve škole (4. třída) 

Exkurze na Lapač (2. a 4. třída) 

Medový den (spolupráce se Včelaříky, 5. 

třída) 

Pečení pizzy, rozloučení se školním rokem 

(2. třída) 

 

Podstatnou roli na utužení kolektivu a získání nových zážitků má školní výlet. Na 

začátku září jsme měli možnost vyrazit na exkurze a lépe se naladit na začátek školního roku. 

V červnu jsme pokračovali a druhý stupeň využil možnosti realizovat školní výlet i 

s noclehem.  
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1. a 3. třída Liščí mlýn – Frenštát pod Radhoštěm 

https://www.liscimlyn.cz/pro-skoly/ 

2. třída  Rožnov pod Radhoštěm – Valašské muzeum 

v přírodě + zábavný program v kempu 

(Výletníci Rožnov)  

http://vyletniciroznov.cz/ 

4. třída Štramberk – trúba, pečení uší, Mini zoo 

5. třída + 7. třída Macocha + Punkevní jeskyně  

6. třída  Pustevny – Stezka v oblacích, Radhošť, 

přespání na místní chatě, výšlap do Rožnova 

8. třída Valašsko – přespání na chatě v Bystřičce, 

přehrada, turistika, sportovní aktivity 

9. třída Valašsko – přespání na chatě v Bystřičce, 

přehrada, turistika, sportovní aktivity 

 

Ve školním roce 2022/2023 se plánujeme zaměřit na práci v rámci třídních kolektivů, 

kde významnou roli mají třídní učitelé. Na všímání si vztahů mezi spolužáky a včasné 

odchycení negativních jevů. Také na budování pozitivního vzájemného vztahu mezi třídním 

učitelem a žákem. Dále na úzkou spolupráci třídního učitele a metodika prevence, na 

nevhodnou komunikaci mezi spolužáky na sociálních sítích. Chceme nadále spolupracovat 

s organizacemi na primární prevenci. 

 

9. EVVO – EKOLOGICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A 

OSVĚTA 

Zájmové a volnočasové aktivity 

V rámci volnočasových aktivit pracovaly pod záštitou školního klubu zájmové 

kroužky, orientované na ochranu a tvorbu životního prostředí – přírodovědný a badatelský. 

Jejich náplní byla jak teoretická, tak zejména praktická ochrana přírody v terénu 

(prohlubování a ověřování teoretických znalostí v praxi, likvidace černých skládek, péče o 

maloplošná chráněná území, poznávání přírodnin a zajímavých míst Poodří, laboratorní 

pokusy, mikroskopování apod.).   

Ve spolupráci se SRPŠ a ČSOP Bartošovice byla na školní zahradě realizovány akce 

„Vítání jara“ (1. – 9. ročník), zaměřená na velikonoční zvyky a tradice, „Pletení košíků“ a 

„Masopust“ (1. až 9. ročník). 

Ve spolupráci s vychovatelkami školní družiny a ekokoordinátorem byly v průběhu 

roku každý měsíc připraveny akce v přírodě pro děti ve školní družině, jejichž cílem bylo 

umožnit dětem kontakt s přírodou a formovat vztah k životnímu prostředí (např. „Výprava ke 

krmelci“ – přikrmování zvěře, určování jejich stop; v listopadu „Staráme se o ptáčky“ – 

výroba lojových ptačích krmítek, v květnu „Otvírání studánek“ – čištění studánek a jejich 

okolí apod.).  

https://www.liscimlyn.cz/pro-skoly/
http://vyletniciroznov.cz/
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Zapojení školy do ekologických aktivit 

Dlouhodobě probíhá ve škole sběr některých komodit. Jedná se o sběr hliníku, baterií, 

žaludů, PET víček, mobilů, elektrozařízení a starého papíru. V letošním školním roce se 

sesbíralo: 

Sbíraná komodita                                 Množství 

Baterie   674 ks 

PET víčka   86 kg 

Hliník     28 kg 

Žaludy                                             0 kg  (nebyl semenný rok)   

Papír 1080 kg  

Elektrozařízení                                                  245 kg 

 

Finanční prostředky získané sběrem hliníku a papíru jsou určeny na nákup semen pro 

zimní přikrmování na školním krmítku. 

Jsme zapojeni do školního recyklačního programu pod záštitou MŠMT ČR 

„Recyklohraní“, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. 

Sbíraly se elektrospotřebiče a baterie. Zapojením do programu se nám podařilo nejen poučit 

a motivovat žáky v oblasti ekologie, ale také je aktivně zapojit do procesu ochrany životního 

prostředí.  

Sesbírané PET vršky byly předány prostřednictvím organizace ADRA Frýdek Místek 

rodičům zdravotně handicapovaného chlapce Lukáše Jendrulka, který obdrží od vykupující 

firmy finanční prostředky na uhrazení léčebného pobytu v lázních, které nehradí zdravotní 

pojišťovny. 

Školní ekotým 

Ve školním roce 2021/2022 se školní ekotým sešel celkem 6 x (dle potřeby). Členové 

ekotýmu spravovali ekonástěnku ve škole (aktuality, propagace činnosti školy, ekotémata). 

Při své činnosti se zaměřovali nejčastěji na zlepšení třídění odpadů ve třídách, zajištění úklidu 

patronátních ploch, šetření energií, přípravu školních akcí, koordinaci a propagaci sběru 

druhotných surovin apod. 

EVVO ve výuce 

Jednotliví vyučující se dle svých možností snažili zapracovávat prvky ekologické 

výchovy jak do svých hodin, tak do programů výletů, vycházek, exkurzí a náplní zájmových 

kroužků. Informace o konkrétních a aktuálních možnostech a aktivitách byly dle potřeby 

poskytovány vyučujícím v průběhu roku v rámci provozně - pedagogických porad popř. 

individuálně, dle zájmu.  

Nosným pilířem EVVO na škole stala výuka ekologie v 7. a 9. ročníku s časovou 

dotací 1 h týdně (blíže viz Časový a tematický plán předmětu Ekologie), z dalších předmětů 

pak měly dle obsahu učiva nezastupitelné místo zejména hodiny prvouky, vlastivědy, 

přírodovědy, přírodopisu, chemie, českého a cizích jazyků. Důležitá byla zejména spolupráce 
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jednotlivých vyučujících, která je v naší škole velmi dobrá a docházelo tak k prolínání EVVO 

napříč předměty.  

Nedílnou součástí výuky na naší škole je projektové vyučování. Prakticky všechny 

námi realizované projekty se environmentální problematiky více či méně věnovaly a v součtu 

se tak významnou měrou podílejí na naplňování koncepce EVVO školy, respektive na 

rozvíjení kompetencí u cílové skupiny, našich žáků (praktická ekologická výchova, práce s 

přírodními materiály, vyhledávání a zpracování informací, poznávání a budování vztahu k 

regionu, ke své obci, spolupráce a kladné vztahy mezi žáky, žáky a učiteli apod.). 

Zrealizovány byly projekty Vítej ve škole (1. - 9. ročník), Den Země (1. – 9. ročník), Ukliďme 

svět (6. – 9. ročník), Podzim (1. ročník). Během realizace projektu Den Země uklidili žáci 

Zámeckou naučnou stezku a ověřili si své znalosti na soutěžní stezce, kterou pro ně připravili 

žáci 9. ročníku. Celostátní akce „Ukliďme svět“ proběhla ve spolupráci s Obecním úřadem 

v Bartošovicích a žáci druhého stupně se zapojili do úklidu obecních ploch a třídění odpadu.  

V průběhu školního roku se žáci jednotlivých tříd zúčastnili několika vycházek do okolí školy 

v rámci poznávání regionu (Bartošovické rybníky, zámecký park, les Fibich, kulturní památky 

v obci apod.) a odborně zaměřených exkurzí a výletů: Záchranná stanice živočichů (1. až 5. 

ročník), ekofarma (3. ročník), třídička a zpracovatelna plastů na Lapači (2. a 4. ročník), 

Beskydy – Pustevny (6. ročník), Javorník (6. až 9. ročník), Bystřička (8. a 9. ročník), Rožnov 

p. R. (2. ročník), Štramberk (4. a 8. ročník).   

Žáci II. stupně absolvovali školní kolo biologické olympiády (test a poznávačka 

organismů).  

Dvě družstva žáků 6. a 7. ročníku se úspěšně zúčastnili soutěže Velká cena ZOO 

Ostrava, která byla v tomto roce zaměřena na Lesy ČR. 

Žáci 8. a 9. ročníku byli v tomto školním roce zapojeni do krajského projektu OKAP 

v rámci spolupráce se SŠTZ v Novém Jičíně, jehož cílem bylo usnadnění profesní orientace 

žáků a rozšíření teoretických znalostí i praktických dovedností žáků (laboratorní práce 

z přírodopisu, fyziky a chemie, praktická výroba krmítek, budek, stojánků, věšáků apod. 

v dílnách). 

Ve spolupráci s Lesy ČR byla pro žáky 2. ročníku připravena akce „Lesní 

pedagogika“, orientovaná na poznávání života v lese, jeho organizmy a význam pro člověka 

formou her a soutěží.  

Pro žáky 7. ročníku byl v Záchranné stanici živočichů připraven výukový program 

„Ptáci“, zaměřený na ověření a rozšíření znalostí z přírodopisu. 

Osmáci na jaře sázeli ve spolupráci s ČSOP Studénka duby a hrušně v Poodří. 

Ve spolupráci s Včelaříky z Bartošovic byl pro žáky 5. ročníku připraven „Medový den“, 

zaměřený na život včel, jejich význam pro přírodu a jejich produkty. 

Třetí ročník si připravil „Zahradní slavnost“ na školní zahradě.  

 

10. OBLAST PROFESNÍ ORIENTACE PRO ŠKOLNÍ ROK 

2020/2021 

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 
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obor nebo nedokázali posoudit, zda jejich studijní výsledky odpovídají volbě SŠ. Z důvodu 

covidové situace a online výuky nebylo možné realizovat besedy se zástupci středních škol a 

přehlídku středních škol Gemma. Přehlídka letos probíhala online.   

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 11 4 

neprospěli v 9. ročníku 0 0 0 

CELKEM 15 11 4 

 

Typ studia Počet 

žáků 

4 leté maturitní studium 9 

3 leté učební obory 6 

2 leté učební obory 0 

Celkem 15 

 

Název Střední školy Počet žáků 

Střední škola technická zemědělská Nový Jičín – Truhlář 3 

   Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín – Agropodnikání 1 

Mendelova střední škola Nový Jičín – Praktická sestra  1 

Mendelova střední škola Nový Jičín – Obchodní akademie 1 

Mendelova střední škola Nový Jičín – Informační technologie 1 

Střední škola Odry - kadeřnice 1 

Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm – Kuchař - číšník 1 

Střední škola pedagogická a sociální Zlín – Sociální činnost 1 

Střední škola AHOL Ostrava - Ošetřovatelka 1 

Masarykovo gymnázium Příbor – čtyřletý obor 1 

Střední škola profesora Matějčka – Předškolní a mimoškolní pedagogika 2 
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Střední škola profesora Matějčka – Sociální činnost 1 

Celkem 15 

 

11. SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ  

Rozhodnutí ředitele školy počet 
počet 

odvolání 
zákon 

Přestup do ZŠ Bartošovice 10 0 zákon č.500/2004Sb., správní řád, zákon 

č.561/2004Sb.§ 165 odst. 2 písm. a § 183, § 

49 

Přestup žáka ze ZŠ 

Bartošovice na jinou školu 

3 0 zákon č.500/2004Sb., správní řád,                         

zákon č.561/2004Sb.§ 165 odst. 2 písm. a § 

183, § 49 

Přijetí k základnímu 

vzdělávání 

17 0 zákon č.500/2004Sb., správní řád,                         

zákon č.561/2004Sb. (školský zákon) § 46, 

§165, odst. 2písm. e, §183 odst. 1 

Odklad povinné školní 

docházky 

2 0 zákon č.561/2004Sb. (školský zákon) §37 

odst.1) 

IVP (kontrolní vyšetření, 

nové žádosti atd.) 

14 0 zákonč.561/2004Sb. - školský zákon 

§165odst. 2 písm. a, § 8, §16 

Zamítnutí žádosti o 

povolení IVP 

0 0 zákon č.500/2004Sb., správní řád, zákon 

č.561/2004Sb.§ 165 odst. 2 písm. a 

Komisionální přezkoušení 0 0 § 52 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., 

12. PROJEKTY  

Financování z jiných zdrojů 

Šablony III. – Rozvojové aktivity pro 

žáky v ZŠ Bartošovice 

Dotace pro ZŠ Bartošovice je 449 000,- Kč na 

školní rok 2021/2022 a 2022/2023. 

Financované aktivity: kluby pro žáky ZŠ, 

doučování a projektové dny ve škole. 

Dotace ze státního rozpočtu – nástroj 

pro oživení a odolnost. 

41 000 Kč dotace pro pořízení digitálních 

technologií pro znevýhodněné žáky. 

NPO – neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu 

170 000 Kč dotace na pořízení digitálních 

učebních pomůcek, pro rozvoj informatického 

myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí. 

 

Dlouhodobé projekty 

Ovoce a zelenina do škol  Ovocentrum Valašské Meziříčí 

Optys Optys NJ - workshopy 

GLOBE mezinárodní program Mezinárodní vzdělávací program, ve kterém 

žáci zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní 

prostředí v okolí své školy. 
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13. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Naše škola má již třetím rokem 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 3. ročníku.  Toto oddělení se nachází 

v budově zdravotního střediska čp. 11. 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 19 dětí z 2. a 4. třídy.  Tato 

družina se nachází v budově školy čp. 147. Děti se mohou pohybovat v prostorách útulné 

herny a kuchyňky.   

Naše každodenní činnosti jsou především realizovány hravou formou poznávání, výtvarnými 

činnostmi, při kterých používáme nejrůznější pomůcky a materiály a 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, kde mohou ukázat své 

schopnosti a dovednosti. Do programu zájmového vzdělávání jsou zařazení i žáci se 

specifickými potřebami dle §16 ŠZ.  

 

 

Naše školní družina nabízí: 

 Vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a 

relaxaci, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem. 

 Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí. 

 Úkolem naší práce je položit základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem 

umět trávit volný čas, řešit problémy, kompetencím komunikativním, sociálním, 

občanským a pracovním. 

 Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků. 

 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. 

 Od 1. třídy rozvíjíme u žáků jejich schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení. 

 Chceme, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet 

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

 Spojení žáků různých věkových skupin se osvědčuje jako výhoda – starší předávají své 

zkušenosti mladším. Všechny vedeme k tomu, aby respektovali jeden druhého. 

 

V letošním roce jsme naše činnosti zaměřili na práci ve skupinách, čím jsme u dětí 

rozvíjeli sociální a komunikační dovednosti. V průběhu celého školního roku jsme se zabývali 

přírodou kolem nás, jejími proměnami a poznávali jsme okolí naší obce. Nejen při vycházkách 

do okolní krajiny, ale také při pobytu na hřišti, jsme prohlubovali znalosti o živé i neživé 

přírodě. Společně jsme podnikli několik vycházek do blízkého lesa. Významnou aktivitou 

bylo krmení zvířat v době zimního strádání, na jaře čištění studánky, stavění domečků pro 

broučky a mnoho dalších. Poznávali jsme život nejen v lese, ale i jeho okolí. Naučili jsme se 
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rozpoznat nejznámější rostlinky a živočichy. Hlavním cílem bylo vytvářet kladný vztah 

k přírodě, pracovat v kolektivu a respektovat jeden druhého. Nenásilnou formou žáci 

objevovali a vnímali svět kolem sebe. Poznávali nejen přírodu, ale všímali si také vztahů mezi 

lidmi. Žáci se naučili předávat dovednosti a zkušenosti svým kamarádům. Uvědomili si, že 

umí řešit různé životní situace a problémy.  

Cílem vycházek bylo vytvářet kladný vztah k přírodě, schopnost spolupracovat 

v kolektivu a respektovat jeden druhého. Všechny aktivity byly prováděny zábavnou formou, 

hrami a soutěžemi. Hra je důležitým prostředkem pro práci ve školní družině. Přináší dětem 

kladné emoce, navozuje u nich nové zážitky, což jim nabízí vstupovat do nejrůznějších rolí a 

situací. Největším úspěchem pro nás je, vidět rozzářené očí dětí, úsměv na jejich tvářích, slyšet 

veselé a hlasité povzbuzování. Toto je ta obrovská odměna, kterou dosáhneme, když budeme 

s žáky rozmlouvat, naslouchat jim a vnímat je. 

 

 

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 2021/2022 

KROUŽEK VEDOUCÍ KROUŽKU 

Florbal Ing. Vladimír Petřvalský 

Výtvarný Mgr. Lenka Dulaiová 

Vaření     Ing. Klára Velčovská 

Sportovní hry II. Mgr. Milena Hromádková 

Psaní deseti, počítačové hry Mgr. Milena Hromádková 

Konverzace v AJ Mgr. Zuzana Maternová 

Deskohraní Mgr. Iveta Bárová, Gabriela Jankovská 

Technický Mgr. Plaček Zdeněk  

Sportovní hry I. Mgr. Goldová Martina 

Přírodovědný Mgr. Petřvalský Vladimír 

ČJ – příprava na přijímací zkoušky Mgr. Andrea Peroutková 
 

  

 

14. 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. 
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Oblast kontrol 

školní dokumentace 

technický stav budovy, zařízení a vybavení 

pracovně - právní povinnosti 

finanční oblast (dokumentace, účty, mzdy, výkazy, rozpočet, pokladna 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 

 

 

 

 

15. 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.  
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Spolupráce školy s okolím 

Spolupráce s obcí  

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

rozvoj EVVO na škole nezbytná (úklid veřejných ploch v obci, realizace projektů apod.). 

Vedení obce jsou EVVO na naší škole příznivě nakloněni a spolupráce s nimi je na dobré 

úrovni.  

 

Spolupráce s neziskovými organizacemi 

Škola spolupracovala zejména se základními organizacemi ČSOP (Bartošovice, Nový Jičín, 

Valašské Meziříčí) na přípravě a realizaci akcí pro veřejnost (Hledání jara – účast 15 osob, 

Otvírání studánek  – účast 18 osob, Otvírání Poodří - Zámecká naučná stezka – účast 43 osob, 

z toho 10 dětí,  Ukliďme svět – účast 8 dospělých, 65 dětí), při péči o studánky (čištění, rozbor 

vody) a při brigádách ve Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích (hrabání sena, sběr 

ovoce).  

Žáci byli také zapojeni do přikrmování zvěře v době nouze v zimním období (patronát nad 

krmným zařízením v lese na Fibichu, přikrmování ptactva na školním krmítku).                                                                                                                                          

 

Spolupráce se středisky ekologické výchovy (SEV) 

Ekokoordinátor seznamoval pedagogy s aktuální roční programovou nabídkou SEV (Aquila, 

Vita, Hájenka) a byl jim nápomocen při jejich začlenění do výuky. Škola v tomto školním 

roce využila nabídky místního SEV Aquila při Záchranné stanici živočichů v Bartošovicích. 

 

Spolupráce MŠ a ZŠ 

V letošním školním roce opět výrazně ovlivnila spolupráci mezi oběma subjekty 

pandemie COVID-19, která omezila možnosti setkávání a propojování kolektivů i realizaci 

aktivit. Přes mnohá omezení jsme se snažili realizovat alespoň část naplánovaných akcí. Obě 

příspěvkové organizace se shodly na základním cíli a tím je bezproblémové zaškolení dětí MŠ 

a jejich přechod do ZŠ. K tomu směřovaly byť v omezeném měřítku i akce po předškoláky a 

děti MŠ.  

Září  

24. 9. Schůzka ředitelky MŠ a koordinátorky ZŠ – návrh akcí, tvorba plánu.  

Říjen 

14. 10. Diagnostika vývoje řeči u předškoláků, doporučení učitelkám a rodičům.  

Listopad   

12. 11. Dobrovolná účast rodičů s dětmi na lampionovém průvodu.  

Prosinec 

14. 12. Knihovnická lekce – Jak pejsek a kočička myli podlahu pro třídu Sluníček. 

Leden  

5. 1.  Knihovnická lekce – Jak pejsek a kočička pekli dort pro třídu Motýlků. 

Únor   

2. 2. Knihovnická lekce – Jak našli panenku, která tence plakala pro třídu Berušek. 

7. 2. Konzultace s učitelkou nad diagnostikami předškoláků. Zaškolení z pohledu učitelek 

MŠ. 
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15. 2. Schůzka rodičů předškoláků s budoucí třídní učitelkou – školní zralost, odklad školní 

docházky, průběh zápisu a příprava na školu.  

Březen 

15. 3. Příprava zápisu s konzultace o odkladech a zaškoleních.  

Duben  

4. 4. Hrátky předškoláků v tělocvičně se třeťáky. 

5. 4. Zápis do 1. třídy – účast učitelek MŠ.  

Květen 

18. 5. Předškoláček 1 – škola nanečisto. 

25. 5. Předškoláček 2 – škola nanečisto. 

25. 5. Schůzka rodičů budoucích prvňáků s třídní učitelkou.  

Červen 

22. 6. Závěrečná schůzka ředitelky MŠ, učitelek MŠ a koordinátorky ZŠ – evaluace plánu. 

29. 6. Netradiční olympiáda pro předškoláky.  

 

 

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 za pomoci SRPŠ. 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 3 

Studenti SŠ 2 

 

16. REKONSTRUKCE A OPRAVY 

Během letních prázdnin proběhla kompletní výměny stropů, které byly v havarijním 

stavu, tato rekonstrukce se týkala staré části budovy. Měnily se staré trámy za nové, díky tomu 

se změnila i skladba podlahy, musely se vybourat a následně postavit příčky v 2. NP. Došlo 

k výměně zárubní, předělání vodovodních a elektrických rozvodů v zasažených příčkách a ve 

stropu prvního NP. 
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17. ZÁVĚR 

Ve školním roce, zejména v první polovině, byla opět důležitá komunikace třídního 

učitele s žáky a jejich rodiči. Kvůli výskytu pozitivního žáka na COVID-19 ve třídě se lokálně 

uzavíraly jednotlivé třídy. Třídní učitelé informovali rodiče o karanténě třídy, zajistili předání 

žáků zákonným zástupcům a opět bylo potřeba řešit technické problémy s připojením, 

zajištění techniky pro žáky, aby se mohli distančně vzdělávat. Třídní učitelé svou práci zvládli 

skvěle, podporovali rodiče i žáky, komunikovali s ostatními učiteli sboru, vedli třídnické 

online hodiny, kdy se zajímali o volný čas svých svěřenců a udržovali vztahy s třídním 

kolektivem. Velká pochvala patří i učitelům, protože museli zvládat zároveň obě formy 

vzdělávání - distanční i prezenční výuku. Učitelé v distančním vzdělávání velmi pokročili, 

využívají moderní technologie k výuce, znají zajímavé odkazy pro zpestření výuky. Také žáci 

si uvědomují, že je jim ve škole dobře. Baví je volný čas se svými spolužáky o přestávkách a 

jsou vděční za předávání informací a vědomostí z očí do očí.  

Zvláštní poděkování patří všem zaměstnancům za obětavou práci a odpovědný přístup 

k žákům 

 

Č.j.: 345/2022-ZSB 

V Bartošovicích dne 14. 10. 2022 

 

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 5. 10. 2022 

 

Zpráva byla projednána školskou radou dne 14. 10. 2022 

                                                                                         

 

Přílohy: 

Výroční zpráva o hospodaření 
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18. SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 

Výroční zpráva o hospodaření 
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