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Část I. 

Základní údaje o škole 

 
a) Název právnické osoby: Základní škola a Mateřská škola Větřkovice, okres Opava, 

příspěvková organizace 

Sídlo: Větřkovice 127, PSČ 747 43  

samostatný právní subjekt od 1. 1. 2003 

právní forma: příspěvková organizace 

telefon: 601 088 641 (ZŠ a ŠD) 

         601 088 642 (MŠ a ŠJ) 

e-mail: zsvetrkovice@zsvetrkovice.cz 

IČ: 75027038 

REDIZO: 600 143 180 

www stránky: www.zsvetrkovice.cz 

ID datové schránky: dngmixy 

79-01-C/01 Základní škola 

 

b) Zřizovatel 

      Obec Větřkovice 

Sídlo: 747 43 Větřkovice 197, okres Opava 

      telefon: 556 310 029   

      e-mail: starosta@vetrkovice.cz 

IČ  -  00849740 

 

c) Ředitelka školy 

Mgr. Gabriela Grodová 

Větřkovice 237 

747 43 Větřkovice 

 

d) Charakteristika školy 

Základní škola Větřkovice je malotřídní školou se dvěma kmenovými třídami, v nichž se 

vyučují žáci 1. – 4. ročníku. V budově základní školy se nachází také jedno oddělení 

školní družiny. Součástí školy je mateřská škola a školní jídelna, které jsou umístěny 

v centru obce, naproti obecnímu úřadu. 

 

Škola sdružuje: 

a) Mateřskou školu  kapacita: 28 dětí   IZO: 107 629 101 

b) Základní školu  kapacita: 40 žáků   IZO: 102 432 082 

c) Školní družinu  kapacita: 30 žáků   IZO: 120 004 305 

d) Školní jídelnu   kapacita: 100      IZO: 102 956 057 

 

e) Školská rada 

Obec Větřkovice vydala na základě usnesení č. 4/XVII ze dne 7. 11. 2005, a ve smyslu 

ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zřizovací listinu školské rady při 

Základní škole a Mateřské škole Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace. 

Školská rada má 3 členy a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 a 3 školského 

zákona. Školská rada byla zřízena dnem 1. ledna 2006. 

 



      Část II. 

Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu 

se zápisem ve školském rejstříku 

 
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací 

programy: 

79-01-C/01 Základní škola, denní forma vzdělávání, počet žáků v 1. ročníku neurčen, nejvyšší 

povolený počet žáků v oboru - 40. 

RED IZO: 600143180 

Datum zahájení činnosti: 22. 10. 1877 

Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005 

Datum výpisu: 5. 9. 2017 

 

 

     Část III. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

a) Počet zaměstnanců a odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

 

Počet pedagogů  
 

Základní škola 

• 3 kvalifikované učitelky a 1 kvalifikovaná asistentka pedagoga   

  

Mateřská škola 

• 2 kvalifikované učitelky a 1 nekvalifikovaná učitelka s úvazkem 0,2097 

 

Školní družina 

• 1 kvalifikovaná vychovatelka  

 

Správní zaměstnanci 

• celkem 5 správních zaměstnanců: 1 školnice a uklízečka v ZŠ, 1 školnice a uklízečka 

v MŠ, 1 kuchařka, 1 vedoucí školní jídelny s úvazkem 0,4125 a 1 účetní s úvazkem 

0,25  

 

b) Kvalifikovanost výuky jazyků  

  

Učitelé 
Vyučovací jazyk  

Celkem 
AJ        Jiný 

Kvalifikovaní 3 0 3 

Nekvalif. studující jazyk na VŠ 0 0 0 

Nekvalif. se státní všeobecnou jaz. zk. 0 0 0 

Nekvalifikovaní (další vzdělávání na KVIC) 0 0 0 



Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných 

 

 2018/2019 2019/2020 

Důchodový věk 0 0 

Nekvalifikovaní 0 0 

Důchodci (na dobu určitou) 0 0 

 

c) Absolventi, kteří nastoupili na školu 

 

2018/2019 2019/2020 

Počet kvalifikace Počet kvalifikace 

0  0  

 

d) Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli (včetně 

asistentek pedagoga) 

 

 2018/2019 2019/2020 

Nastoupili 2 2 

Odešli 
na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 

3 0 0 1 

 

 

Část IV. 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do 

školy 
 

Přehledný výčet rozhodnutí ředitelky školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 46, odst. 1; § 

37, odst. 1; popř. počet odvolání proti těmto rozhodnutím.  

Zápis k povinné školní docházce se konal dne 2. 4. 2020.  

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhl dne 5. 5. 2020. 

 

Rozhodnutí ředitele ZŠ Počet Počet odvolání 

Přijetí k základnímu 

vzdělávání 

8  

 

0 

Odklad povinné školní 

docházky 

0 0 

Předčasné zaškolení 0 0 

 

Přijetí k předškolnímu 

vzdělávání 

5 0 

 



Část V. 

Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených školními 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 
 

a) Prospěch žáků na základní škole 

 

Ročník Počet žáků* Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo 

Školní 

rok 

2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 

1. 7 6 7 6 0 0 0 0 

2. 6 8 6 8 0 0 0 0 

3. 10 6 8 5 2 1 0 0 

4. 7 10 7 9 0 1 0 0 

Celkem  

1. stupeň 30 30 28 28 2 2 

 

0 

 

0 
*údaje z konce školního roku 

Přestup žáků z jiné ZŠ - 1 žákyně ze ZŠ T. G. Masaryka Opava, Riegrova nastoupila do 

2. roč. 

Přestup žáků do jiné ZŠ (od 1. 9. 2020) - 1 žákyně 2. ročníku do ZŠ a MŠ A. Jiráska Dolní 

Lutyně 

 

b) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

 

Stupeň chování 
2018/2019 2019/2020 

Počet Procento Počet Procento 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

 

c) Celkový počet neomluvených hodin 

 

2018/2019 2019/2020 

Celkem Průměr na 1 žáka Celkem Průměr na 1 žáka 

0 0 0 0 

 

d) Výchovná opatření 

 

 2018/2019 2019/2020 

K posílení kázně 

• Napomenutí třídního učitele 0 0 

• Důtka třídního učitele 0 0 

• Důtka ředitele školy 0 0 

Pochvaly 

• Pochvala třídního učitele 0 0 

• Pochvala ředitele školy 0 1 

 



Plnění učebních osnov a učebních plánů 

Zvolený vzdělávací program a jeho čj. 

 

Školní rok 2018/2019 

Název číslo jednací v ročníku 

„Tvořivá škola je naše budoucnost“ – školní 

vzdělávací program pro základní vzdělávání 

55/2008 1. – 4. 

Školní rok 2019/2020 

Název číslo jednací v ročníku 

„Tvořivá škola je naše budoucnost“ – školní 

vzdělávací program pro základní vzdělávání 

55/2008 1. – 4. 

 

Ve školním roce 2019/2020 pracovala mateřská škola podle školního vzdělávacího 

programu s názvem „Beruško, vyleť za sluníčkem“.  

Školní družina pracovala ve školním roce 2019/2020 v jednom oddělení podle školního 

vzdělávacího programu „Hrajeme si celý den“.  

 

e) Uzavření škol 

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 201 o přijetí krizového opatření 

a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020 bylo zakázáno 

s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, 

středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a při akcích pořádaných těmito školami. 

 

V době od 11. března 2020 byli naši žáci vzděláváni formou distančního studia a pod vedením 

pedagogů a rodičů se učili v domácím prostředí. Nastala tak situace, kterou nikdo z nás 

nepamatuje a během krátké doby se změnil denní režim nejedné rodiny. Učitelé si osvojili 

nové nástroje, metody a formy výuky a rodiče mnohem více pronikli do vzdělávacího procesu 

svým dětí. 

 

Provoz mateřské školy byl po dohodě se zřizovatelem přerušen od 17. března 2020. 

 

Od 25. května 2020 byla opět možná osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ na vzdělávacích 

aktivitách formou školních skupin s max. počtem 15 žáků. Účast žáků však nebyla povinná. 

V rámci ochrany rizikových skupin i nadále pokračovala distanční výuka.  

 

Obnovil se provoz základní, a po dohodě se zřizovatelem, i mateřské školy za dodržení 

doporučených epidemiologických opatření. Podle manuálu MŠMT zveřejněného v posledních 

dubnových dnech jsme vypracovali školní manuály pro mateřskou i základní školu s přesnými 

pokyny pro žáky, rodiče i zaměstnance. 

 

f) Podpora vzdělávacích oblastí vytýčených v koncepci rozvoje školy a v celoročním 

plánu práce 

Výuka „Ochrany člověka za mimořádných událostí“ byla již tradičně včleněna do učebních 

plánů vyučovacích předmětů český jazyk, prvouka, přírodověda, tělesná výchova. 

 



Dopravní výchova byla realizována jedenkrát ročně na dopravním hřišti v Odrách pro žáky 

4. ročníku. Druhý termín byl z důvodu epidemiologické situace zrušen. Byla zakázána výuka 

mimo školu. Žáci všech ročníků se zúčastnili akce s názvem „Den bez úrazu“ pořádané 

Střediskem volného času ve Vítkově. Šlo o procvičení různých dopravních situací, jízdu 

zručnosti na jízdních kolech a na koloběžkách. Další okruhy dopravní výchovy byly řešeny 

při výuce prvouky, přírodovědy a tělesné výchovy, v mimoškolních aktivitách školní družiny. 

 

Značnou pozornost věnujeme začleňování průřezového tématu environmentální výchovy do 

výuky. Ve škole třídíme odpadový materiál, zejména papír, plasty a sklo. Využíváme 

metodické materiály a vzdělávací programy pro školy - Tonda Obal na cestách 

a Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.  

Úzce spolupracujeme s LČR s.p., LS Vítkov, místním Mysliveckým spolkem Dubina 

Větřkovice, navštěvujeme drobná venkovská hospodářství, kde se žáci seznamují s chovem 

domácích a hospodářských zvířat nebo s chovem exotického ptactva, chovem včel. 

Pěstitelské práce rozvíjíme při péči o naši jedlou zahradu. 

Využíváme umístění školní budovy v blízkosti louky, lesa, potoku, pole a poznáváme s žáky 

tato přírodní společenství při výuce venku. 

Naše celoroční aktivity vycházejí ze ŠVP z těchto okruhů:  

• „Ekosystémy“ – les (les v našem prostředí), pole (změny okolní krajiny vlivem 

člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich okolí),  

• „Základní podmínky života“ – voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody 

pro lidské aktivity, ochrana její čistoty), ovzduší (význam pro život na Zemi, 

ohrožování ovzduší a klimatické změny),  

• „Lidské aktivity a problémy životního prostředí“ – odpady a hospodaření s odpady 

(odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny), 

• „Vztah člověka k prostředí“ - naše obec (způsoby využívání a řešení odpadového 

hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana), náš životní styl (spotřeba věcí, 

energie, odpady).  

Na realizaci environmentálních činností se podílí většina vzdělávacích oblastí – Člověk a jeho 

svět, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce, Umění a kultura. 

 

Oblast péče o zdraví byla uskutečňována také v celorepublikovém vzdělávacím programu 

pro základní a mateřské školy s názvem Zdravá 5, který je zaměřen na zdravý životní styl, 

především zdravou životosprávu. Dále jsme zapojeni do projektů Evropské unie na podporu 

zdravé výživy: „Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina do škol“. Nabídka zájmového kroužku 

gymnastika rovněž u žáků podporuje pozitivní vztah k pohybu a cvičení a umožňuje rozvoj 

pohybových schopností a dovedností. 

  

Etická výchova, doplňující vzdělávací obor, prostupuje napříč všemi obory a předměty, 

vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů. Zaměřili jsme se na mezilidské vztahy 

a komunikaci, pozitivní hodnocení sebe i druhých, zvládnutí agresivity a soutěživosti, 

sebeovládání, řešení konfliktů a prosociální chování v osobních vztazích – pomoc, darování, 

dělení se, spolupráce, přátelství. Tento vzdělávací obor také umožňuje rozvíjet čtenářskou 

gramotnost – porozumění textům, získávání informací a jejich využití v životě. 

 

Zvolenými aktivitami jsme během celého školního roku splnili plány podpory čtenářské, 

matematické, sociální, digitální a finanční gramotnosti stanovené na školní rok 2019-2020. 

 

 

 



Ověřování úrovně čtenářské gramotnosti žáků (MAP Vítkovsko, SCIO) 

Aktivita proběhla ve školním roce 2019/2020 a byla určena pro pět školských subjektů na 

Vítkovsku. 

Společně s okolními základními školami jsme se zapojili do ročního projektu ve spolupráci 

s MAP Vítkovsko a SCIO. 

Cíl projektu:  

Určit výchozí úrovně gramotností žáků. 

Sestavit celoroční plán rozvoje gramotností a doporučit metodiky. 

Nabídnout pedagogům aktivity do výuky, vhodné knihy, deskové hry a aplikace. 

Připravit navazující semináře a workshopy pro učitele. 

Zpřístupnit portál pro zapojené žáky a jejich pedagogy. 

Poskytnout individuální a souhrnnou zprávu žákům i škole. 

 

V září, po úvodním semináři s lektorkou SCIO, proběhlo úvodní testování žáků 3. a 4. 

ročníku prostřednictvím standardizovaných testů na stránkách SCIO - Svět gramotnosti, které 

odhalilo vstupní úrovně žáků v mapě učebního pokroku v oblasti čtenářské gramotnosti. 

Škola obdržela analytickou zprávu s celkovými výsledky dosažených úrovní všech 160 

zapojených žáků z pěti základních škol Vítkovska. 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byl přiřazen test nižší úrovně. 

Ani uzavření škol a dálková výuka nám neznemožnila ukončení projektu v červnu 2020 

výstupním testováním.  

Závěrečnou analytickou zprávu získáme až po provedení výstupního testování všech 

zapojených škol (předpokládaný termín říjen 2020). 

 

g) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a nadané 

Mimořádná pozornost a pedagogická intervence byla věnována třem žákům 4. ročníku 

v rozsahu 1 hodiny týdně. Jedná se o žáky se závažnými vadami řeči a poruchami učení s 2. – 

4. stupněm podpůrných opatření. Žáci ve výuce pracovali s podporou asistentky pedagoga. Ta 

se věnovala i ostatním žákům 3. a 4. ročníku a byla sdílená u žákyně se speciálními 

vzdělávacími potřebami v 1. ročníku (ve třídě i ve školní družině). 

Individuální vzdělávací plány byly zpracovány na základě odborných posudků SPC při ZŠ 

Opava, Havlíčkova 1 a SPC Srdce a byly konzultovány se speciálními pedagogy těchto 

zařízení. 

 

I letos jsme spolupracovali s organizacemi a odborníky: 

• PPP v Opavě i ve Vítkově 

• Speciálně pedagogickým centrem pro žáky s vadami řeči při Základní škole Opava, 

Havlíčkova 1, příspěvkovou organizací 

• Speciálně pedagogickým centrem Srdce při Základní škole a Praktické škole, Opava, 

Slezského odboje 5, příspěvkovou organizací 

• klinickým logopedem. 

 

Nadaní a mimořádně nadaní žáci: 

Ve škole se nevzdělává žádný mimořádně nadaný žák. 



Přestupy do jiné školy 

Na naši školu během roku přestoupila jedna žákyně do 2. ročníku. 

Na konci školního roku naši základní školu opustilo deset žáků 4. ročníku: 

• Devět žáků přestoupilo do 5. ročníku do ZŠ a MŠ Březová, okres Opava, příspěvková 

organizace a jedna žákyně do ZŠ a G Vítkov, příspěvková organizace. 

Z důvodu stěhování ukončila školní docházku jedna žákyně 1. ročníku, která bude ve 

vzdělávání pokračovat v ZŠ Horní Lutyně. 
 

V následujícím školním roce do 1. ročníku nastoupí 8 žáků a jedna žákyně do 4. ročníku. 

Celkem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020-2021 bude docházet 28 žáků, z toho 

3 žáci z jiné spádové oblasti.  

Škola nebude muset žádat zřizovatele o povolení výjimky z počtu žáků. 

 

 

Zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2019/2020 
 

Kapacita dětí v MŠ – 28    

Ve školním roce 2019/2020 docházelo k předškolnímu vzdělávání 28 dětí dle statistického 

výkazu k 30. 9. 2019.   

Po dohodě ředitelky školy se zřizovatelem byla mateřská škola od 17. 3. 2020 do 22. 5. 2020 

uzavřena z důvodu mimořádných opatření a prevenci nebezpečí vzniku a šíření onemocnění 

COVID – 19.  

S rodiči jsme komunikovali přes email a telefon. Dětem byly zasílány náměty a nápady pro 

jejich činnosti doma, rodičům byly zasílány odkazy na webové stránky pro výchovně 

vzdělávací činnosti. Po návratu do mateřské školy děti donesly své výtvarné práce, ze kterých 

jsme vytvořili krásnou nástěnku v šatně MŠ.  

 

Mateřská škola pracovala podle školního vzdělávacího programu s názvem ,,Beruško, vyleť 

za sluníčkem.“ Cílem tohoto programu bylo vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený 

osobnostní rozvoj, spokojený život a úspěšné vzdělávání každého dítěte v souladu s jeho 

věkovými a individuálními potřebami a možnostmi. Tento program upřednostňoval atmosféru 

klidu, radosti, porozumění, zdraví a pohody v sounáležitosti s rodinnou výchovou. 

ŠVP je rozdělen do čtyř integrovaných bloků s názvem ,,Jaro, Léto, Podzim, Zima.“ 

Jednotlivé bloky jsou dále rozpracovány na témata a podtémata. 

Vzdělávání dětí probíhalo v průběhu celého dne formou nejrůznějších metod a činností: 

činnosti spontánní, řízené, skupinové, individuální, odpočinkové, pohybové, relaxační, 

výtvarné, hudební aj. Všechny činnosti obsahovaly prvky hry a tvořivosti. Pedagogické 

pracovnice využívaly různorodé formy a metody vzdělávání, prožitkové a situační učení, 

které podporovalo u dětí jejich zvídavost, zájem o objevování i získávání nových informací.  

Tyto formy a metody získávaly prostřednictvím DVPP a samostudiem. 
 

MŠ byla zapojena také do projektu s názvem ,,Zkvalitňujeme vzdělávání v ZŠ, MŠ a ŠD 

Větřkovice“ se zaměřením na rozvoj předčtenářské gramotnosti a polytechnické výchovy pro 

nejmenší. Projekt také umožňoval sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 

prostřednictvím vzájemných návštěv, realizaci projektového dne mimo školu a vytvoření 

pracovního místa na pozici školního asistenta. 

V tomto školním roce byl vyhodnocen a ukončen. Závěrečný výstup z dotazníkového šetření 

potřeb mateřských škol v rámci projektu výzvy Šablony II OP VVV dospěl ke zlepšení 

a zvýšení kvality výchovy a vzdělávání. 



V květnu se konal zápis do MŠ na školní rok 2020/2021, kde bylo přijato 5 dětí ze 7, jejichž 

rodiče si požádali o umístění. Jedno nepřijaté dítě nemá trvalý pobyt ve Větřkovicích, další 

dvouleté dítě nastoupí během školního roku po dovršení 3 let věku. Jedno dítě se odstěhovalo.  

Mateřskou školu bude k 1. 9. 2020 navštěvovat celkem 26 dětí.  Se změnou vyhlášky 

o předškolním vzdělávání dochází k úpravě maximálního počtu dětí na jednu třídu vzhledem 

k přijatým dvouletým dětem a dětem se SVP. 

       

Do 1. třídy ZŠ odejde 6 dětí, z toho jedno dítě do ZŠ a MŠ Březová, okres Opava, 

příspěvková organizace. Odklad školní docházky nemá žádné dítě. 
 

Zájmové útvary v MŠ 

V tomto školním roce byly děti zapojeny do kroužků Aerobicu (16 dětí), Angličtiny (14 dětí), 

Předškolák (6 dětí) a na zobcovou flétnu hrálo 5 dětí.   

 

Plavecký kurz se v tomto školním roce neuskutečnil (Koronavirus). 
 

Zpracovala: Pavla Škrobánková, vedoucí učitelka 

 

 

Zpráva o činnosti školní družiny za školní rok 2019/2020 
 

Do školní družiny bylo v I. i II. pololetí školního roku 2019/2020 zapsáno 29 žáků. Přihlášení 

žáci navštěvovali družinu pravidelně, dle potřeby byli postupně uvolňovány do zájmových 

kroužků.  

Poplatek za družinu za I. i II. pololetí školního roku 2019/2020 činil 400 Kč. 

Všechny činnosti školní družiny byly plněny podle školního vzdělávacího programu pro 

školní družinu a ročního plánu činnosti školní družiny na školní rok 2019/2020.  

Dle nařízení vlády od 11. 3. 2020 byla činnost školní družiny zrušena. Z tohoto důvodu 

nebyly realizovány určité plánované činnosti školní družiny. Žákům byla poskytována 

distanční forma činností školní družiny (viz třídní kniha ŠD). 

Od 25. 5. do 30. 6. 2020 byly žákům poskytovány odpolední aktivity organizované ve dvou 

samostatných skupinách. 

Činnosti školní družiny byly různorodé, vzájemně se prolínaly a navazovaly na sebe. Činnosti 

byly zařazovány zejména dle ročního období, událostmi s ním spojenými či konkrétní situace. 

Jedním z hlavních cílů je, aby pobyt ve školní družině byl pro žáky zajímavý, poučný, ale 

především příjemný. Dle mého názoru se nám tento cíl daří krásně naplňovat. Žáci se 

nejrůznějšími technikami učili rozvíjet své pracovní a výtvarné dovednosti. Aktivity školní 

družiny byly spojovány nejen s pobytem v prostorách školy, ale také na školním hřišti.    

Ve školní družině máme společně s žáky velmi příjemné pracovní prostředí. Z žáků vyzařuje 

spokojenost, což mě vybízí k dalším činnostem.  

SLOVO NUDA? NEZNÁME! 

 

Zpracovala: Mgr. Michaela Knoppová 



Zpráva o činnosti školní jídelny za školní rok 2019/2020 
 

Školní jídelna Větřkovice poskytuje stravovací služby: 

• dětem a žákům Základní školy a Mateřské školy Větřkovice, 

• závodní stravování zaměstnancům ZŠ a MŠ Větřkovice,  

• v rámci hostinské činnosti cizím strávníkům.  

Zaměstnanci ŠJ: 

• 1 kuchařka na plný úvazek, 

• 1 pracovnice provozu s  úvazkem 1,6 hodin denně, 

• vedoucí ŠJ s úvazkem 3,3 hodiny denně.   
 

Ve školním  roce 2019/2020 se ve školní jídelně stravovalo: 

• 28 dětí MŠ, 

• 28 žáků ZŠ, 

• 10 zaměstnanců ZŠ a MŠ, 

• 19 cizích strávníků. 
  
Sazby stravného 
děti MŠ  3 - 6 let                    30,- Kč 
děti MŠ 7 let                           35,- Kč  
žáci ZŠ 7 – 10 let                   22,- Kč 
žáci ZŠ 11 let                          25,- Kč            
závodní stravování                 31,- Kč 
cizí strávníci                           60,- Kč  
 

Do konce června bylo uvařeno 10 800 obědů a připraveno 6 696 svačinek. 

Zároveň s uzavřením mateřské školy byla dne 17. 3 2020 uzavřena i školní jídelna. Její 

provoz byl obnoven za dodržení přísných hygienických podmínek dne 4. 5. 2020, a to pouze 

pro zaměstnance školy a cizí strávníky. Výdej stravy byl umožněn pouze do jídlonosičů. 

 

Zpracovala: Pavla Škrobánková, vedoucí ŠJ 

 

 

VI. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

V prevenci rizikového chování jsme v I. i II. pololetí školního roku 2019/2020 postupovali 

takovým způsobem, aby došlo k naplnění obsahu motta školy: Spokojené dítě, rodič, 

pracovníci školy, spokojená obec – náš cíl. 

Postupně jsme se pokoušeli o naplnění jednotlivých cílových úkolů. Vycházeli jsme nejen  

ze zkušeností, které se nám osvědčily v uplynulých letech, ale současně došlo k využití 

nových tendencí v této oblasti. 



Hlavním úkolem bylo vytvořit celistvý dlouhodobý program se zahrnutím všeho, co by vedlo 

žáky ke zvyšování zdravého sebevědomí, ke správnému sebehodnocení, ke stanovení si 

reálných cílů, zvládání stresu či k dovednosti řešit své problémy bez pomocí léků a jiných 

návykových látek. Dalším z úkolů bylo pomáhat třídním učitelům stmelovat a utužovat 

kolektiv žáků, posilovat přátelské vztahy, vzájemnou pomoc a spolupráci mezi žáky, 

předcházet ponižování, šikaně či jiným nežádoucím jevům. Žákům ve školní družině jsme se 

snažili nabídnout škálu různorodých aktivit, které by smysluplně a zajímavě vyplnily jejich 

volný čas. 

V neposlední řadě se neustále snažíme reagovat na problémy a následně s nimi pracujeme. 

 

Zrušení prezenční výuky  
Prezenční výuka byla nařízením vlády od 11. 3. 2020 do 22. 5. 2020 zrušena. Žákům byla 

poskytována distanční forma výuky. Pět žáků i nadále pokračovalo v distančním vzdělávání, 

a to do 30. 6. 2020. 

 

Uskutečněné akce - I. pololetí školního roku 2019/2020  

Preventivní výchova je ve všech ročnících začleněna do jednotlivých vyučovacích předmětů. 

Jedná se zejména o prvouku, přírodovědu, vlastivědu, český jazyk či tělesnou výchovu.  

V těchto předmětech byly realizovány určité tematické bloky, které s prevencí rizikového 

chování žáků úzce souvisí (škola, spolužáci, pravidla slušného chování, bezpečná cesta do 

školy, co nás baví – záliby, škola a volný čas, pečujeme o své zdraví, žijeme zdravě, chraňme 

své zdraví i zdraví ostatních, nebezpečný cizí člověk, mimořádné události, ochrana zdraví 

apod.). V rámci jednotlivých předmětů docházelo také k projektovému vyučování.   

Dále se uskutečnily následující akce, které pro žáky připravili odborníci zabývající se 

problematikou sociálně patologických jevů. Jednalo se také o besedy či projekty související 

s danou problematikou.  

 

Preventivní aktivity realizované přizvanými externisty  

• Den bez úrazů se SVČ Vítkov 

• Dopravní hřiště v Odrách (dopravní výchova, výchova cyklisty, jízda zručnosti, jízda 

v křižovatkách) 

• Snoezelen a vlastivědné muzeum v Olomouci  

• Recyklohraní, časopis Recykláček  

• Ovoce do škol – ochutnávka  

• Hasík (žáci 2. ročníku) 

• Beseda v obecní knihovně s paní Evou Wernerovou 

• Zdravá 5 

• Školení první pomoci (zaměstnanci školy) 

Preventivní aktivity realizované školou (specifická primární prevence) 

• Projektové vyučování – Všichni se tu známe jménem  

• Projektový Den vody 

• Projekt ve školní družině – pohádkový příběh V hlavě – emoce 

• Preventivní odpoledne (viz dále)  

Školení školní metodičky prevence:  

• Pracovní schůzka školních metodiků prevence 

 



Preventivní aktivity realizované školou (nespecifická primární prevence) 

Do preventivních aktivit řadíme také činnosti školní družiny – viz Plán činnosti školní 

družiny 2019/2020. 

• Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 

• Hudební workshop 

• Tajný výlet s ponožkou 

• Ping pong v družině 

• Palačinkový den 

• 1. školní vernisáž 

• Sv. Václav – projektové vyučování 

• Pohlednice do MŠ 

• Pyžamový den 

• Divadlo Letadlo – Za zvířátky do lesa 

• První narozeniny ježečka 

• Pizza ve ŠD – Školní pizza chutná nejlépe! 

• 2. školní vernisáž 

• Den stromů 

• Polytechnika v ZŠ a G Vítkov 

• Pouštění draků v družině 

• Halloween v AJ, družině 

• Projektové vyučování - Barevný podzim 

• Projektové vyučování – Martin na bílém koni  

• Výlov rybníka 

• Návštěva babičky 

• Beseda s panem myslivcem, vyhodnocení soutěže 

• 3. školní vernisáž 

• Výroba adventních věnců 

• Dárečky pod stromečkem 

• Rozsvícení vánočního stromu 

• S Barborkou pro Barborku 

• Mikuláš ve škole 

• Mikulášsko – vánoční besídka pro seniory 

• Vánoční příběh – 6. prosinec 

• Pečení perníčků 

• Vaření v ZŠ Březová 

• Besídka v ZŠ Březová 

• Krmení pro ptáčky 

• Beseda s paní Halamíčkovou 

• Dárečkování ve třídách 

• Děkujeme, Ježíšku! 

• Vánoční punč a krájení jablíčka 

• Návštěva školního klubu ZŠ Březová 

• Předškoláci ve škole 

• Pololetní vysvědčení 



Uskutečněné akce - II. pololetí školního roku 2019/2020  

Preventivní výchova je ve všech ročnících začleněna do jednotlivých vyučovacích předmětů. 

Jedná se zejména o prvouku, přírodovědu, vlastivědu, český jazyk či tělesnou výchovu.  

V těchto předmětech byly realizovány určité tematické bloky, které s prevencí rizikového 

chování žáků úzce souvisí (škola, spolužáci, pravidla slušného chování, bezpečná cesta do 

školy, co nás baví – záliby, škola a volný čas, pečujeme o své zdraví, žijeme zdravě, chraňme 

své zdraví i zdraví ostatních, nebezpečný cizí člověk, mimořádné události, ochrana zdraví 

apod.). V rámci jednotlivých předmětů docházelo také k projektovému vyučování.   

Dále se uskutečnily následující akce, které pro žáky připravili odborníci zabývající se 

problematikou sociálně patologických jevů. Jednalo se také o besedy či projekty související 

s danou problematikou.  

 

Preventivní aktivity realizované přizvanými externisty  

• Beseda se starostou obce 

• Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol (ochutnávka) 

• Školení první pomoci (zaměstnanci školy) 

Preventivní aktivity realizované školou (specifická primární prevence) 

• Projektový Den Země (online) 

• Projekt Naše třída je v pohodě!  

• Projekt ve školní družině – pohádkový příběh V hlavě – emoce 

• Preventivní odpoledne (viz dále)  

• Znovuotevření ZŠ po nouzovém stavu v ČR  

Školení školní metodičky prevence:  

• Pracovní schůzka školních metodiků prevence (neproběhla) 

• Webinář Robotel, práce s programem MAD a LAD  

• Webinář – Jak na formativní hodnocení, KVIC Opava 

Preventivní aktivity realizované školou (nespecifická primární prevence) 

Do preventivních aktivit řadíme také činnosti školní družiny – viz Plán činnosti školní 

družiny 2019/2020. 

• Školní vernisáže 

• Písař 

• Batikování triček, přehlídka 

• Náš první školní puding  

• Sázení rostlinek ve školní družině – naše malá zahrádka 

• Po stopách Yettiho – přísně tajná noční výprava  

• Divadlo Kašpárkův svět 

• Předškoláček  

• Výtvarná soutěž – Moje setkání s přírodou a se zvěří  

• Vaříme s chutí – ZŠ Březová (4. ročník) 

• Pečení šneků ve školní družině 

• Večerní aktivity s místními spolky  

• Den otevřených dveří a slavnostní otevření jazykové a polytechnické učebny 

• Vítání občánků 

• Pohádková cesta 

• Rozloučení s žáky 4. ročníku 



• Slavnostní ukončení školního roku 2019/2020 

Další preventivní aktivity:  

• Čtení se slonem Bing Bongem – čtení jednotlivých kapitol z knihy Jak se správně 

chovat. Jedná se o knihu, která zábavnou formou pojednává o tom, co máme dělat, 

aby bylo vše správně. V knize najdeme testy, hry, vtipy, básničky, ale především 

jednotlivé kapitoly pojednávající o nejčastěji vyskytovaných problémech týkajících se 

dětí. Kniha nabízí tyto kapitoly:  

o Ve škole 

o U stolu, hygiena a oblečení 

o Na cestách, prázdniny 

o Rodiče, dospělí 

o Odměny a tresty 

o Návštěva, umění přijímat návštěvy 

o Sport, hry, volnočasové aktivity 

o Malá provinění a velké průšvihy 

• Další knihy zabývající se preventivní tématikou:  

o Slabikář slušného chování  

o Neobyčejná dobrodružství pro neobyčejné kluky a holky 

• Interaktivní programy  

• Pracovní listy, omalovánky, pohádky, videa, deskové vzdělávací hry s danou 

tématikou realizované v rámci činností odpolední školní družiny 

Zdroj: http://www.vitkov.info/ 

• Krabička sovička – schránka důvěry  

• Informační nástěnka – tísňová volání  

• Preventivní odpoledne zaměřené na jednotlivé kategorie problematiky:  

o Dopravní výchova 

o Jsem Laskavec 

o Zdravé zoubky 

o Zdravé zoubky – zoubková víla 

o Osobní bezpečí, PČR 

o Policejní pohádky 

o Práva dětí  

o Vím, co smím  

o První pomoc (dvě části)  

o Ekologická výchova  

o Požáry, hasiči 150  

o Mimořádné události  

o Jak se správně chovat  

o Malá provinění a velké průšvihy  

o Vysvědčení a známky  

o Neobyčejná dobrodružství  

o Projekt Kočičí zahrada 

o Ponožkový den (online) 

o Slabikář slušného chování  

o Bezpečný internet 

o Má to smysl? 



o Pobyt v přírodě 

o Naše třída je v pohodě!  

Na základě nařízení vlády od 11. 3. 2020 o vyhlášení nouzového stavu v ČR nemohly být 

uskutečněny další plánované činnosti. 

 

Způsoby realizace  

V preventivních programech jsme se pokusili využít všechny formy metod práce takovým 

způsobem, aby docházelo k působení nejen na složku znalostní, dovednostní, ale i postojovou. 

Kromě tradičních metod jsme využili i metody dosud osvědčené.  

Používané metody práce:   

• Výklad (informace) 

• Samostatná práce (výtvarné práce, koláže, slohové práce na určená témata, referáty, 

informace z tisku…) 

• Besedy (s učitelem, pozvanými odborníky), diskuse 

• Sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru 

• Párová, skupinová práce ve třídě 

• Individuální pohovor s žákem, spolupráce s rodinou, doporučení kontaktu s odborníky 

• Spolupráce se sociální kurátorkou, probačními službami (jen v případě nutnosti) 

• Nástěnky 

• Třídní schůzky, výlety 

 

Využití volného času 

V I. i II. pololetí školního roku 2019/2020 probíhaly v rámci školní družiny tyto aktivity:  

1. Zpívánky  

2. Dramatický kroužek 

3. Deskové hry 

4. Výtvarný nápadník  

5. Pohybové hry 

6. Vaření, tematická odpoledne – Pokus se přivést Nechuť k chuti! 

 

Zájmové kroužky pořádané jinými subjekty: 

7. Keramický kroužek- Středisko volného času Vítkov 

8. Gymnastika GYMPAR Ostrava 

9. Hra na zobcovou flétnu – ZUŠ Vítkov 

Ve všech ročnících měli žáci možnost navštěvovat nepovinný předmět náboženství. 

 

Spolupráce s rodiči  

Rodiče byli pravidelně informováni o dění ve škole prostřednictvím žákovských knížek, 

deníčků, osobního kontaktu (při každodenním vyzvedávání žáků ze školní družiny), třídních 

schůzek, webových stránek, nástěnky, vývěsky apod.  

Závěr  

Vytyčené cíle se během II. pololetí školního roku 2019/2020 z důvodu zrušení prezenční 

výuky nepodařilo naplnit. Žáci získali řadu vědomostí a dovedností v oblasti jednotlivých 

problematik a také zdravého životního stylu. Věřím, že naší prací přispíváme k minimálnímu 

výskytu problémů a pomáháme vytvářet kamarádské vztahy mezi žáky. Ve všech těchto 

oblastech hodláme pokračovat i v příštím školním roce.  

 

Zpracovala: Michaela Knoppová, školní metodička prevence 



 

VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických 

pracovníků 
 

V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byl zpracován konkrétní plán na 

školní rok 2019/2020, který je přílohou plánu práce školy. Vzdělávání pedagogů bylo 

zaměřeno především na vzdělávání řídících pracovníků, inovaci školních vzdělávacích 

programů, jazykovou, matematickou, čtenářskou gramotnost, výchovné poradenství, práci 

s žáky se SVP, ICT technologie, tzv. učení venku a na oblasti vedoucí k prohloubení 

odbornosti učitelů. Učitelé dále využívají odborné časopisy a knihy, které škola pravidelně 

odebírá a nakupuje. 

Několik plánovaných vzdělávacích akcí bylo z důvodu aktuální epidemiologické situace 

zrušeno. Některá školení proběhla formou webinářů. 
 

Čerpání finančních prostředků určených na další vzdělávání pedagogických pracovníků 

/DVPP/  

Na DVPP bylo uvolněno: 

v období září – prosinec 2019  3.280 Kč 

v období leden – srpen 2020   10.442 Kč 
____________________________________________________________________________ 

Celkem    13.722 Kč 

 

září – prosinec 2019 

název akce   počet zúčastněných pedagogů 

Základní vzdělávání z pohledu ČŠI   1 (640,- Kč) 

Výchovným poradcem na ZŠ   1 (z projektu Zkvalitňujeme 

   vzdělávání) 

Neučí se a ještě zlobí   1 (1.140,- Kč) 

Metodická poradna   1 (640,- Kč) 

MŠ – netradičně, alternativně, inovativně   1 (860,- Kč) 

__________________________________________________________________________ 

Celkem 5 akcí  

 

leden – srpen 2020  

název akce      počet zúčastněných pedagogů 

Financování školství aktuálně     1 (2.210,-) 

Metodická poradna       1 (640,- Kč) 

Hygiena a stravování v MŠ – kontrolní činnost ČŠI a KHS 1 (390,- Kč) 

Dopad koronaviru – stravování - webinář    1 (1.802,- Kč) 

Jak se nenudit v geometrii   1 (z projektu Zkvalitňujeme 

   vzdělávání) 

Léto s námi   1 (5.400,- Kč) 

___________________________________________________________________________ 

Celkem 5 akcí                       

 

Vzdělávání v rámci MAP Vítkovsko – zdarma  počet zúčastněných pedagogů 

3 semináře v rámci projektu „Ověřování úrovně čtenářské gramotnosti žáků“  1 

Inovativní metody ve výuce cizího jazyka (AJ)      1 

3 semináře - Inovativní metody práce v MŠ se zaměřením na polytechnické vzdělávání 1 



Metodické setkání pedagogů MŠ – Zápis do ZŠ radostný, klidný a přátelský  1 

Jak na formativní hodnocení - webinář       5 

Učitelská kavárna pro pedagogy přírodních věd. Zahrada učí – badatelsky  

orientovaná výuka          1 

 

Vzdělávání v rámci Centra kolegiální podpory – zdarma počet zúčastněných ped. 

2 návštěvy v MŠ Čeladenská Beruška  

• „Den v Začít spolu“        1 

• „Kde se dá nabídnout polytechnika“       1 

 

Další školení, pracovní schůzky a porady   počet zúčastněných 

Školení BOZP a PO      celý kolektiv 

Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2020  2  

Školení první pomoci      celý kolektiv  

Pracovní schůzky školních metodiků prevence  1  

Porada ředitelů, KÚ Ostrava      1 

Hygienické minimum pro pracovníky ŠJ   2 

Financování regionálního školství – webinář MŠMT 1 

Webinář k aktuálním problémům – MŠMT, NPI  1 

 

Školení Robotel – ICT- v rámci projektu „Vybavení jazykové a polytechnické učebny při 

ZŠ Větřkovice“ - zdarma 

2 webináře – práce s programy MAD a LAD, práce  

s iPady v jazykové a polytechnické učebně   3 

 

Sebevzdělávání pedagogických pracovnic 

• Oblasti vedoucí k prohloubení odbornosti učitelů – inovace školních vzdělávacích 

programů, jazyková, matematická, čtenářská gramotnost, výchovné poradenství, práce 

s žáky se SVP, ICT technologie – práce s PC, tablety a interaktivními tabulemi v ZŠ 

i MŠ. 

• Studium sociální pedagogiky. 

• Zvyšování kompetencí pedagogů při používání ICT technologií během distančního 

vzdělávání. 

• Metody a formy vzdělávání při online výuce. 

 

 

Část VIII. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Tematické úkoly vypsané ředitelkou školy pro rok 2019/2020 
 

1. Vedení zájmových kroužků (viz přehled) 

2. Inovace www stránek školy, prezentace školy 

3. Přeshraniční spolupráce 

4. Vedení školních kronik ZŠ i MŠ 

5. Den otevřených dveří 

6. Spolupráce ZŠ a MŠ 

7. Péče o integrované a nadané žáky 

8. Sběr kaštanů a žaludů 



9. Školní výstavky 

10. Knihovny, půjčování knih 

11. Organizace školních vystoupení na veřejnosti 

12. Dopravní výchova 

13. Výtvarné soutěže pro děti MŠ a žáky ZŠ 

14. Environmentální výchova 

15. Výchova ke zdravému životnímu stylu 

16. Akce pro veřejnost 

17. Zapojení se do života obce 

18. Další vzdělávání pedagogů, sebevzdělávání 

19. Péče o zdraví 

20. Příspěvky do Větřkovského zpravodaje 

21. Fotografování pro dokumentaci školy 

22. „Mléko do škol“ 

23. „Ovoce a zelenina do škol“ 

24. Realizace preventivních projektů, prevence rizikového chování 

25. Spolupráce s čtenářskými kluby 

26. Vítání občánků 

27. Aktivity na podporu gramotností 

28. Klokan (kategorie Cvrček a Klokánek) 

29. Projekt „Zkvalitňujeme vzdělávání v ZŠ, MŠ a ŠD Větřkovice“ 

30. Spolupráce s OÚ, školskou radou, složkami v obci, organizacemi a okolními ZŠ a MŠ 

 

 

Činnost základní školy 
 

1. Společenské, kulturní a sportovní akce základní školy 

 

ZÁŘÍ 

2.9.  Zahájení školního roku 2019-2020 

5.9. Hudební workshop – ZUŠ Vítkov 

6.9. Tajný výlet s ponožkou – 1., 2. ročník 

20.9. Den bez úrazů se SVČ Vítkov 

11.9. Ping pong v družině 

12.9. Palačinkový den v družině 

17.9. 1. školní vernisáž 

28.9. Svatý Václav – projektové vyučování ve 3., 4. ročníku 

 

ŘÍJEN 

3.10. Pohlednice do MŠ 

9.10. Pyžamový den 

10.10. Divadlo Letadlo 

10.10. Dopravní hřiště v Odrách 

10.10. První narozeniny ježečka 

14.10. Školní zahrada 

17.10. Pizza v družině 

18.10.  Snoezelen a vlastivědné muzeum v Olomouci – projektový den v rámci 

Šablon II. 

21.10. 2. školní vernisáž 

21.10. Den stromů – projektové vyučování ve 3., 4. ročníku 



23.10. Polytechnika v ZŠ a G Vítkov 

24.10. Pouštění draků v družině 

25.10. Recyklohraní 

31.10. Halloween v angličtině 

31.10. Halloween v družině 

Říjen Barevný podzim  

 

LISTOPAD 

8.11. Výlov rybníka (1. a 2. ročník) 

12.11. Návštěva babičky 

15.11.  Beseda s panem myslivcem a vyhodnocení soutěže ve sběru kaštanů 

a žaludů 

18.11. 3. školní vernisáž 

28. a 29. 11. Výroba adventních věnců 

28.11. Dárečky pod stromečkem  

Listopad Časopis Recykláček 

 

PROSINEC 

1.12. Rozsvícení vánočního stromu 

4.12. S Barborkou pro Barborku 

5.12. Mikuláš ve škole 

6.12. Mikulášsko-vánoční besídka pro seniory v kulturním domě 

6.12. Ovoce do škol – degustační balíček 

6.12. Vánoční příběh (3. a 4. ročník) 

12.12. Pečení perníčků 

13.12. Vaření v ZŠ Březová 

13.12. Besídka v ZŠ Březová 

19.12. Krmení pro ptáčky 

20.12. Vánoční beseda s paní Halamíčkovou 

20.12. Dárečkování ve třídách 

20.12. Děkujeme, Ježíšku! 

20.12. Vánoční punč a krájení jablíčka v družině 

 

LEDEN 

16.1. Hasík – preventivní program z oblasti PO pro 2. ročník 

16.1. Návštěva školního klubu ZŠ Březová 

21.1. Předškoláci ve škole 

24.1. Zdravá Pětka 

30.1. Beseda s paní knihovnicí 

30.1. Pololetní vysvědčení 

 

ÚNOR 

10.2. Den otevřených dveří a slavnostní otevření JaPU 

12.2. Beseda se starostou obce 

12.2. Předškoláček – program pro budoucí prvňáky 

18.2. Večerní aktivity s místními spolky 

20.2. Šneci v družině 

21.2. Ukázková hodina gymnastiky 

21.2. Vaření v ZŠ Březová 

25.2. Logopedická přednáška pro veřejnost 



26.2. Předškoláček – závěr 

27.2. Divadlo Kašpárkův svět 

27.2. Puding v družině 

28.2. Batikování 

 

BŘEZEN 

3.3. Písař 

9.3. 4. školní vernisáž 

9.3. Sázení v družině 

 

Prezenční výuka byla nařízením vlády od 11. 3. 2020 do 22. 5. 2020 zrušena. 

 

KVĚTEN 

11.3. – 22.5. Distanční výuka    

25.5. Znovuotevření ZŠ 

27.5. Angličtina (3. a 4. ročník) 

27.5. Tajná výprava (1. a 2. ročník) 

29.5. Indiánský pozdrav slunci (1. a 2. ročník) 

31.5. Vyhodnocení výtvarné soutěže 

 

ČERVEN 

3.6. Oko Inčučuny vidělo (1. a 2. ročník) 

4.6. Hledání pokladu (3. a 4. ročník) 

6.6. Pohádková cesta – dětský den v obci 

8.6. Malování přírodninami (3. a 4. ročník) 

15.6. Indiánská výprava – V lese (1. a 2. ročník) 

18.6. Badatelsky orientovaná výuka (3. a 4. ročník) 

25.6. Ovoce do škol – degustační balíček 

25.6. Slavnostní rozloučení se čtvrtým ročníkem a jejich rodiči v kulturním domě 

25.6. Výlet na hájenku (3. a 4. ročník) 

26.6. Na lovu bizonů (1. a 2. ročník) 

26.6. Ukončení výuky náboženství 

26.6. Vzpomínáme (4. ročník) 

30.6. Slavnostní ukončení školního roku, předání vysvědčení 

 

2. Soutěže 

Soutěž ve sběru podzimních plodů (MS Dubina Větřkovice) 

Výtvarná soutěž – „Moje setkání s přírodou“ (Okresní myslivecký spolek Opava) 

Soutěž v krasopise 

• Písař 

Celoroční soutěž na podporu čtenářské gramotnosti  

• „Počteníčko“ (2. ročník) 

• „Čtení s postavičkami V hlavě“ (3. a 4. ročník) 

3. Nepovinný předmět 

Náboženství – 2 hodiny týdně 

 

4. Zájmové útvary 

Středisko volného času Vítkov 

• Keramický kroužek 



Základní umělecká škola Vítkov 

• Výuka hry na zobcovou flétnu 

 

Sportovní klub GYMPAR Ostrava 

• Gymnastika  

 

5. Školní projekty 

Aktivní škola – projekt pro MŠ a ZŠ vedoucí k rozšíření základních znalostí na portále 

Proškoly.cz, který nabízí širokou paletu aktivit pro rozvoj žáků a sledování jejich vývoje 

v průběhu vzdělávací dráhy. Všechny testy mohou žáci vypracovávat i samostatně i doma. 

Předškoláček – výchovně-vzdělávací program pro budoucí prvňáky v rámci usnadnění 

přechodu dětí z mateřské do základní školy. 

Všichni se tu známe jménem – projekt v 1. a 2. roč. pro uvedení nových žáků do školního 

prostředí. 

Svatý Václav – projekt ve 3. a 4. ročníku – představení výrazné osobnosti českých dějin. 

Podzim klepe na vrátka - projekt v 1. a 2. roč. – sledování změn v přírodě, seznámení se 

s obdobím podzimu. 

Den stromů - projekt z oblasti environmentální výchovy ve 3. a 4. ročníku. 

Barevný podzim – podzimní projekt začleněný do všech předmětů vyučovaných ve 3., 4. roč. 

Den Země – projekt z oblasti environmentální výchovy (letos se uskutečnil v rámci on-line 

výuky). 

Bylinná cesta Inčučuny – projekt 1. a 2. ročníku – poznávání bylin, keřů a stromů. 

Výprava za bizony – projekt 1. a 2. ročníku – pozorování živočichů na louce, u vody. 

Tajemná cesta letícího šípu – projekt 1. a 2. ročníku – sledování změn v přírodě, období 

pozdního jara. 

 

Projekty financované z cizích zdrojů  

• Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení, tzn. Šablony II. 

• Jazyková a polytechnická učebna 

• Ověřování úrovně čtenářské gramotnosti žáků (MAP Vítkovsko, SCIO) - roční projekt 

pro žáky 3. a 4. ročníku. 

• Mléko do škol – mléko a degustační bedýnky s různými druhy sýrů od českých 

výrobců 

• Ovoce a zelenina do škol – degustační bedýnky s exotickým ovocem, balíčky 

s různými druhy ovoce a zeleniny s dodáním dvakrát za měsíc. 

•  „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VI. etapa)“ – z důvodu 

epidemie COVIC-19 byl projekt zastaven. 

 

Činnost mateřské školy 
 

1. Společenské, kulturní a sportovní akce mateřské školy 

 
ZÁŘÍ 

6. 9.      Beseda s Policií ČR  

24. 9.    Divadlo - KAŠPÁREK 



ŘÍJEN 

10. 10.   Divadlo Letadlo „Výprava lesem“ 

17. 10.   Vycházka do lesa, krmení zvířátek           

15. 10.  Fotografování dětí, Photodienst Brno 

24. 10.  Dýňování s rodiči a dětmi + Halloweenský rej v maskách 

25. 10   Recyklohraní 

LISTOPAD 

3. 11.    Vystoupení dětí na Vítání občánků na OÚ 

11. 11.  Výlov rybníka – návštěva ve dvoře u Glauderů, prohlídka ryb 

27. 11.  Tvoření adventních věnců s rodiči a dětmi 

PROSINEC 

5. 12.    Návštěva Mikuláše, čerta a anděla v MŠ                      

6. 12.    Vánoční besídka pro seniory obce 

11. 12.  Pečení a zdobení perníčků 

12. 12.  Stromeček a nadílka v MŠ 

13. 12.   Návštěva ZŠ Březová 

LEDEN 

14. 1.  Hraním ke kreslení a psaní – přednáška pro rodiče zaměřená na rozvoj        

  grafomotorických dovedností vedená učitelkou 1. třídy 

21. 1.    Návštěva ZŠ Větřkovice (předškoláci) 

24. 1.    Vzdělávací program pro děti - Zdravá 5 

ÚNOR 

18. 2.    Pečení koláče s dětmi 

21. 2.    Oslava masopustu - KARNEVAL V MŠ  

24. 2.  Logopedická přednáška pro rodiče vedená klinickou logopedkou 

27. 2.    Loutkové divadlo Kašpárkův svět v ZŠ 

BŘEZEN   

12., 19., 26. 3. Školička pro předškoláky (3 lekce) 

10. 3.    Loutkové divadlo - Kuřátka 

12. 3.    Kniha - moje kamarádka 

 

Od 17. 3 do 22. 5. byla mateřská škola uzavřena z důvodu předcházení šíření 

onemocnění COVID-19. 

 

KVĚTEN 

4. 5. – 7. 5.  Zápis do MŠ 

31. 5.    „Mé setkání s přírodou a se zvěří“ vyhodnocení výtvarné soutěže v KD                        

ČERVEN 

1. 6.      Den dětí v MŠ spojený se sluníčkovým dnem – oslava dne dětí, sportovní     

  aktivity 

6. 6.     Den dětí – Pohádková cesta – 1. stanoviště Rusalky 

14. 6.  Vystoupení dětí na Vítání občánků na OÚ 

24. 6.  Slavnostní rozloučení s předškoláky na OÚ 

26. 6.  Cvičná evakuace MŠ vedená hasiči SDH Větřkovice a prohlídka Hasičské  

 zbrojnice ve Větřkovicích 

 

2. Zájmové kroužky: 

• Aerobic 

• Angličtina pro nejmenší 

• Školáček 



• Hra na zobcovou flétnu (ZUŠ Vítkov) 

 

Zpracovala: Pavla Škrobánková, vedoucí učitelka 

 

 

Činnost školní družiny 

  
Školní rok 2019/2020 byl motivován pohádkovým příběhem V HLAVĚ.  

Prostřednictvím tematického odpoledne jsme se pokoušeli přivést Nechuť k chuti. 

Činnost školní družiny byla částečně organizována formou zájmových kroužků:  

• Deskáček 

• Zpívánky 

• Pohybové hry 

• Dramatický kroužek 

• Výtvarný nápadník 

PODZIM v hlavě  

ZÁŘÍ „My se máme rádi, my jsme kamarádi…“ 

- Září pamětník (obrázky z prázdninových cest) 

- Vycházky do přírody (sběr listů a přírodnin, pozorování přírody) 

- Hry na školním hřišti, zahradě 

- Zavedení koutku přírody  

- Podzimní dekorace a výrobky 

- Výtvarné soutěže 

- Zdravé podzimní mlsání „Košík plný jablíček“  

- Zahájení činnosti kroužků, aktivit ŠD – vaření, pohybové hry, dramatický kroužek, 

zpívánky, deskové hry (deskáček), výtvarný nápadník  

- Tematická odpoledne – Pokus se přivést Nechuť k chuti! 

o Palačinkové odpoledne 

o Tyčinky z listového těsta 

o Po stopách ježečka 

o Máme rádi muffiny 

   

ŘÍJEN „Podzim kouzelník…“ 

- Kreativní výrobky „skřítek Podzimníček“  

- 4. 10. Mezinárodní den zvířat (péče o zvířátka) 

- 5. 10. Mezinárodní den úsměvu   

- Vycházky do přírody (sběr listů a přírodnin, příroda na podzim) 

- Podzimní dekorace a výrobky 

- Tiskařská dílnička (razítka z brambor) 

- Sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka 

- Hry v přírodě, na hřišti, v tělocvičně 

- Hry v místnosti (křížovky, kvízy, omalovánky s podzimní tématikou) 

- Podzimní divadýlko  

- Aktivity dle vytvořeného týdenního plánu  

- Tematická odpoledne - Pokus se přivést Nechuť k chuti!    



o Naše pomazánky a jednohubky 

o Pyžamkový den a čtení pohádek  

o Školní pizza nám chutná nejvíce!  

o Návštěva dětí ze ŠD Březová – odpoledne plné her  

o Pouštění draků na poli  

 

LISTOPAD „Strašidel se nebojíme…“ 

- Halloween (výroba a výstava strašidýlek) 

- Halloweenská párty (výroba masek – nejoriginálnější a nejstrašidelnější maska) 

- Dýňování – veselá dýně  

- Barevný podzim – hrátky s přírodninami 

- 14. listopadu – Den bez aut (dopravní výchova)   

- Příprava na vánoční jarmark 

- Výroba lampionů (lampionový průvod) 

- Výroba krmítka pro ptáčky (krmení pro ptáčky) 

- Divadlo (strašidelná pohádka) 

- Martin na bílém koni  

- Příprava na Vánoční besídku (vyrábění kulis) 

- Jsem Laskavec s Jirkou Králem 

- Aktivity dle vytvořeného týdenního plánu  

- Tematická odpoledne - Pokus se přivést Nechuť k chuti!    

o Halloweenská párty ve ŠD, mlsání dobrot našich maminek  

o Sportování – pohybové hry 

o Tančíme a zpíváme ve ŠD – příprava programu na rozsvícení vánočního 

stromečku – koledy V bílých peřinách, Za oknem sněží, příprava programu na 

vánoční besídku – Ledové království   

ZIMA v hlavě  

PROSINEC „Vánoční čas…“ 

- Předvánoční čas (advent, adventní kalendář) 

- Čertovský rej (čertovská diskotéka) 

- Mikulášská nadílka 

- Svatá Barborka (větvičky zlatého deště) 

- Kouzla Vánoc – vánoční zvyky a tradice 

- Výroba dárečků a vánočních přání  

- Vánoční ozdoby – výměna vánočních ozdob  

- Vánoční vůně – pečení perníčků 

- Tvorba betlému 

- Vánoční posezení (poslech koled, zdobení vánočního stromečku) 

- Dopis pro Ježíška 

- Vánoční dekorace a výrobky 

- Vánoční besídka 

- Vánoční punč  

- Adventní kalendář ve ŠD – krb plný dárečků  

- Aktivity dle vytvořeného týdenního plánu  

- Tematická odpoledne - Pokus se přivést Nechuť k chuti!    



o Tančíme a zpíváme ve ŠD – příprava programu na rozsvícení vánočního 

stromečku – koledy V bílých peřinách, Za oknem sněží, příprava programu na 

vánoční besídku – Ledové království   

o Vánoční vůně – pečení perníčků 

o Vánoční punč a posezení ve ŠD, zpívání koled 

 

LEDEN „Zimní radovánky… “ 

- Olympiáda netradičních her na sněhu 

- Zimní dovádění – z kopce dolů  

- Malíř mráz  

- Veselý rampouch 

- Legrační sněhulák 

- Zvířátka v zimě, příroda v zimě 

- Výroba zimní dekorace a výrobků 

- Ve zdravém těle zdravý duch (sportování v tělocvičně) 

- Tří králová koleda 

- Oslava nového roku ve ŠD 

- Společenské hry, křížovky, omalovánky se zimní tématikou 

- Na sněhovou notu (soutěž ve zpěvu) 

- Aktivity dle vytvořeného týdenního plánu  

- Tematická odpoledne - Pokus se přivést Nechuť k chuti!    

o Oslava nového roku 2020 – omalovánky 2020 

o Návštěva žáků ze školního klubu Březová – tanečky, hry 

o Pizza šneci 

o Fotbálek, žetonová tabule  

o Veselá hudební družina – zvířátka s hudebními nástroji  

 

ÚNOR „Masopustní veselice, legrace je převelice…“  

- Výroba masopustních masek  

- Karneval masek  

- Turnaj v Člověče, nezlob se! 

- Hry na sněhu a se sněhem 

- Tvořivé hry se stavebnicemi 

- Výroba valentýnských přání a lampiček 

- Hudební odpoledne (tvorba hudebních nástrojů) 

- Divadelní odpoledne  

- 21. únor – Mezinárodní den mateřského jazyka   

- Společenské hry  

- Vycházky do přírody (péče o zvířátka) 

- Aktivity dle vytvořeného týdenního plánu  

- Tematická odpoledne - Pokus se přivést Nechuť k chuti!    

o Den otevřených dveří – příprava ŠD 

o Náš první školní puding! 

o Večerní aktivity – příprava programu (píseň Počítací)  

o Pizza šneci ve ŠD 

 

 

 



JARO v hlavě 

 

BŘEZEN „Zaťukalo jaro…“ 

- Probuzení přírody (vycházky do přírody) 

- Založení herbáře 

- Naše malá zahrádka (sázení sazeniček) 

- Dílnička (výroba dárečků k MDŽ) 

- Ponožkový den (online) 

- Měsíc knihy (moje oblíbená kniha, záložky do knihy, návštěva místní knihovny) 

- Soutěž s literární tématikou „Hra na básníka“ 

- Velikonoce – online  

- Jarní mlsání (vaření v kuchyňce) 

- Aktivity dle vytvořeného týdenního plánu  

- Tematická odpoledne - Pokus se přivést Nechuť k chuti!   

o Jarní mlsání – vaření v kuchyňce 

 

Prezenční výuka byla nařízením vlády od 11. 3. 2020 do 22. 5. 2020 zrušena. Od 25. 5. 

2020 nebyl klasický provoz školní družiny obnoven. Odpolední činnosti byly vedeny 

formou oddělených samostatných skupin podle tříd. Většina žáků odcházela po obědě 

domů. 

 „Ať žijí prázdniny…“ 

- Psaní prázdninového deníku 

Ekologické činnosti a environmentální výchova 
 

- Vycházky do přírody (sběr listů a přírodnin, pozorování přírody) 

- Zavedení koutku přírody  

- Výlov rybníka – projektové vyučování Život u vody a ve vodě, povídání s rybáři, 

poznávání ryb, pozorování rybářů při výlovu rybníka 

- Návštěva farmy u Glauderů – prohlídka ryb při výlovu 

- Kreativní výrobky z přírodnin „Skřítek Podzimníček“  

- Mezinárodní den zvířat (péče o zvířátka)  

- Podzimní dekorace a výrobky z přírodnin 

- Tiskařská dílnička (výroba razítek z brambor) 

- Dýňování s rodiči a dětmi v MŠ 

- Výroba krmítka (krmení pro ptáčky) a ptačí budky 

- Krmení zvířátek v lese – vycházka ke krmelci 

- Okénko do přírody 

-  Založení herbáře 

- Advent – vánoční dekorace a výrobky 

- Vánoční besedy – zvyky a tradice  

- Tvoření adventních věnců s rodiči a dětmi v MŠ 

- Beseda s myslivci, sbíráme kaštany a žaludy – soutěž o nejlepší sběrače – spolupráce 

s MS Dubina Větřkovice 

- Školní projekty: „Barevný podzim“, „Podzim klepe na vrátka“, „Voda“, „Šetříme 

energii“, „Vánoce v lese“, „Den vody“, „Den stromů“ 

- Projektové online vyučování - Den Země, Velikonoční týden 

- Účast v celostátním projektu „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“ a „Tonda Obal“ – 



třídění odpadů, recyklace, zapojení do soutěží 

- Péče o jedlou zahradu – pěstování ovoce, zeleniny a bylinek 

- Setí a sázení ve školní družině 

- Večerní aktivity s místními spolky 

- Mé setkání s přírodou a se zvěří – výtvarná soutěž OMS Opava 

- Péče o ježka a ptáčky ve školní družině 

- Výstavky přírody – louka, les, pole 

- Land Art – tvoření z přírodnin 

- Sběr léčivých bylin 

- Pravidelná péče o pokojové rostliny 

- Vernisáže výtvarných prací 

- Návštěva u Robových na Novém Vrbně – prohlídka hospodářství, péče o domácí 

a hospodářská zvířata 

- Návštěva u Kyjovských – prohlídka voliér, péče o exotické ptactvo 

- Výuka venku 

- Badatelsky orientovaná výuka 
 

Účast žáků a pedagogů na životě v obci 
 

Český červený kříž 2 pedagožky (ZŠ, MŠ) 

SPOZ – Vítání nových občánků 4 pedagožky (ZŠ, MŠ) 

Výstavky dětských prací na obecním úřadě Všichni (MŠ) 

Výstavka dětských prací na adventním jarmarku Všichni (ZŠ, MŠ) 

Rozsvícení vánočního stromu v obci s programem žáků ZŠ Všichni (ZŠ) 

Mikulášsko-vánoční posezení pro seniory obce s programem Všichni (ZŠ, MŠ) 

Semináře pro veřejnost – Grafomotorika, Logopedie 2 pedagožky (ZŠ) 

Večerní aktivity s místními spolky Všichni (ZŠ) 

Výstavka výtvarných prací na výstavě trofejí v kulturním domě 4 pedagožky (ZŠ, MŠ) 

Pohádková cesta – dětský den ve spolupráci s místními spolky 4 pedagožky (ZŠ, MŠ) 

Obecní vývěska 4 pedagožky (ZŠ, MŠ) 

Webové stránky školy, FB 4 pedagožky (ZŠ, MŠ) 

Propagace, příspěvky do Větřkovského zpravodaje, prezentace 

na veřejnosti 

Všichni (ZŠ, MŠ) 

Rozloučení s žáky 4. ročníku a jejich rodiči na obecním úřadě Všichni (ZŠ) 

Kroniky ZŠ i MŠ Všechny pedagožky (ZŠ, MŠ) 

 

 

 

 

Část IX. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

 
Ze strany České školní inspekce byla v uplynulém roce provedena kontrola ve dnech 6., 

9., 10. března. 
 

V Základní škole a Mateřské škole Větřkovice v pravidelném šestiletém intervalu proběhla 

komplexní inspekční činnost. 



 

Předmětem IČ bylo: 

• Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních 

vzdělávacích programů.  

• Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu 

s právními předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy.  

• Kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují 

k poskytování vzdělávání a školských služeb. 

Inspekční zpráva je zveřejněna na stránkách ČŠI nebo v následujícím odkazu: 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=16528 

 

Silné stránky  

• Promyšlená pestrá výuka založená na účelném střídání metod, používání názorných 

pomůcek a zařazování prožitkového nebo situačního učení podporuje aktivní zapojení 

dětí a žáků do nabízených činností i jejich zájem o vzdělávání.  

• Přátelský a empatický přístup všech zaměstnanců školy k dětem a žákům vytváří 

bezpečné a podnětné prostředí. Vstřícná komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání 

vede ke zkvalitnění vzájemných vztahů a k rozvoji všestranné spolupráce.  

• Aktivní zapojení školy do projektové činnosti a efektivní všestranná součinnost s 

externími partnery přispívá ke zpestření vzdělávací nabídky i naplňování strategických 

záměrů.  

• Účinně prováděná prevence rizikového chování úspěšně minimalizuje výskyt 

negativních jevů.  

• Škola se úspěšně zapojuje do kulturního a společenského života, což zvyšuje zájem 

rodičů a veřejnosti o účast ve společných aktivitách.  

• Pravidelné zařazování interaktivní techniky do vzdělávání dětí v mateřské škole 

přispívá k rozvoji jejich dovedností při práci s výukovými programy a podporuje 

získávání nových informací.  

• Systematická modernizace a trvalý rozvoj materiálních podmínek přispívá ke 

kvalitnímu naplňování školních vzdělávacích programů.  

 

Příležitosti ke zlepšení  

• Ve výuce v základní škole jsou zpravidla zadávány stejně obtížné úlohy bez zřetelnější 

diferenciace náročnosti úkolů podle individuálních vzdělávacích možností žáků.  

• Málo příležitostí k seznamování žáků s typy úloh využívaných v externím zjišťování 

výsledků vzdělávání.  

• Zvolený styl vedení pedagogické diagnostiky v mateřské škole neposkytuje ucelené 

informace o vývoji dětí.  

• Menší míra využívání prvků formativního hodnocení v předškolním i základním 

vzdělávání.  

 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy  

• Promýšlet náročnost zadávaných úkolů vzhledem k odlišným schopnostem žáků.  

• Využívat dostupné alternativy umožňující žákům řešit úlohy zařazované do různých 

forem testování.  

• Zefektivnit způsob vedení pedagogické diagnostiky v mateřské škole.  

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=16528


• Rozvíjet dovednost pedagogů pracovat s formativním hodnocením při poskytování 

zpětné vazby dětem a žákům. 

 

 

Část X. 

Základní údaje o hospodaření školy 
 

Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2019 byla zpracována v řádném termínu, 

předložena ke schválení zaměstnancům školy na provozní poradě dne 13. 2. 2020. 

Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2019 byla odeslána zřizovateli (včetně 

závěrečného účtu). 

XI. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
Čtvrtým rokem pokračujeme ve spolupráci se Szkolou Podstawowou Nr 1 IM Ludwika 

Holesza v Świerklanech v Polsku.  

Bohužel v tomto školním roce byla spolupráce pouze na korespondenční úrovni. Společně 

jsme připravovali návštěvu spojenou s poznáváním našeho kraje. Z důvodu vyhlášení 

nouzového stavu a uzavření škol i státních hranic jsme připravovanou aktivitu nezrealizovali 

a přesunuli ji na jaro 2021. 

 

I v tomto školním roce jsme pokračovali v programech podporujících zdravou životosprávu 

„Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina do škol“. Žáci tak zdarma získávali mléko a mléčné 

výrobky a různé druhy ovoce a zeleniny od českých pěstitelů. Využívali jsme také 

doprovodný program ve formě degustačních bedýnek. 

 

XII. 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

 
Ve školním roce 2019/2020 se škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení. 

 

XIII. 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 
• INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO 

UČENÍ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 

27. 3. 2018 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 

1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo 

o poskytnutí dotace ve výši 887 403,00 Kč příjemci ZŠ a MŠ Větřkovice, okres Opava, 

příspěvková organizace.  



Pro realizaci projektu s názvem „Zkvalitňujeme vzdělávání v ZŠ, MŠ a ŠD Větřkovice“, 

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008699, byly vybrány následující aktivity: 

základní škola: 

- školní asistent  

- vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového vzdělávání a matematické 

gramotnosti 

- sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

- projektový den realizovaný mimo školu 

mateřská škola: 

- školní asistent 

- vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechnického vzdělávání 

a čtenářské pregramotnosti 

- sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

- projektový den realizovaný mimo školu 

školní družina: 

- školní asistent 

- klub zábavné logiky a deskových her pro účastníky školní družiny 

 

Projekt podpořil čtyři cílové skupiny: děti v předškolním vzdělávání, žáky základní školy, 

pedagogické pracovníky a vedoucí pracovníky školy. 

 

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění 

přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.  

Realizaci projektu jsme zahájili 1. 9. 2018 a ukončili v řádném termínu 31. 8. 2020. 

 

V závěrečných srpnových dnech se podařilo ukončit všechny aktivity projektu Šablony II, kde 

škola vyčerpala dotaci ve výši 887 403,00 Kč.  

Dotace nám umožnila financovat:  

• školní asistenty v ZŠ, MŠ, a ŠD po dobu dvou let, projektové dny v ZŠ a MŠ mimo 

školu, klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ve školní družině, další 

vzdělávání pedagogických pracovníků pro 4 pedagožky, sdílení zkušeností pedagogů 

z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro 2 pedagožky, několik sad 

deskových her, notebook pro učitele MŠ, interaktivní tabuli s příslušenstvím pro 

zkvalitnění výuky v nové jazykové a polytechnické učebně aj. 

 

Mgr. Dáša Bejdáková, koordinátorka a administrátorka projektu 

 

 

• JAZYKOVÁ A POLYTECHNICKÁ UČEBNA 

 

V červenci 2019 ve spolupráci s OÚ Větřkovice započaly stavební práce na přestavbě 

hospodářské budovy na jazykovou a polytechnickou učebnu.  

Veškeré stavební úpravy a další práce byly realizovány z Integrovaného regionálního 

operačního programu Vzdělávání v rámci těchto dvou synergických projektů: 

 

A. Název projektu: „Přestavba budovy skladu na jazykovou a polytechnickou 

učebnu při ZŠ Větřkovice“ 



Byl realizován pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006152 v rámci 3. výzvy 

MAS Opavsko navazující na 68. výzvu IROP.  

 

Hlavní cíle projektu:   

• vybudování moderní polytechnické a jazykové učebny včetně odpovídajícího 

sociálního zázemí,   

• zajištění bezbariérového přístupu do rekonstruované budovy, 

• využití chátrající budovy v areálu školy. 

 

Jedná se o stavbu, která dříve sloužila jako příruční sklad pro provoz a údržbu školy a druhá 

polovina budovy je využívána místním mysliveckým spolkem. Záměrem stavebních úprav 

bylo zanechat zázemí mysliveckému spolku v původním řešení beze změn a stavebně upravit 

skladovou část stavby pro účely jazykové a polytechnické učebny. 

 

Celkové náklady - 4.161.056,53 Kč, z toho dotace 1.900.000 Kč. 

 

B. Název projektu: „Vybavení jazykové a polytechnické učebny při ZŠ Větřkovice“ 

Byl realizován pod registračním číslem reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000296. 

 

Hlavní cíle projektu:  

• vybavení nově vzniklé moderní polytechnické a jazykové učebny,  

• drobné stavební úpravy týkající se elektroinstalace nezbytné pro zapojení 

pořízeného vybavení, 

• modernizace konektivity školy, 

• úprava venkovní zeleně. 

 

Celkové náklady - 1.220.197,22 Kč, z toho dotace 1.119.699,73 Kč. 

 

Výsledkem obou projektů je tedy bezbariérová moderní jazyková a polytechnická učebna, 

která umožňuje zavedení nových metod výuky s důrazem na získávání potřebných vědomostí 

a praktických dovedností. Bude také využívána v rámci spolupráce se spřátelenými školami, 

při školních i mimoškolních akcích, při činnostech školní družiny a projektových aktivitách. 

 

Slavnostní otevření této učebny proběhlo v únoru 2020 a bylo spojeno se Dnem otevřených 

dveří. 

Návštěvníci si mohli prohlédnout novou moderní učebnu s ICT vybavením – 10 kusů iPadů 

s 3D tiskárnou a učitelským PC. Interaktivní tabule na pojízdných pilonech doplnila technické 

vybavení a byla pořízena z projektu Šablony II. 

 

 

XIV. 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
V naší škole nepůsobí odborová organizace. 

V následující tabulce je přehled o spolupráci školy s dalšími subjekty a partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání. 



 

 

OÚ Větřkovice, místní 

složky 

- spolupráce školy a úřadu na úseku mezinárodní družby  

- spolupráce školy a úřadu při podávání návrhů a při realizaci projektů  

- spolupráce se složkami obce (ČČK, TJ, MS Dubina, SDH, Skauti), 

s obecní knihovnou  

- výstavky dětských prací na obecním úřadě 

- finanční dar žákům 4. ročníku, posezení u příležitosti rozloučení 

s žáky a jejich rodiči   

- výstavy, kulturní akce 

- prezentace školy na obecní vývěsce 

- beseda se starostou obce (pro žáky 3., 4. roč.) 

- účast zaměstnanců OÚ při slavnostním zahájení a ukončení školního 

roku v ZŠ, při rozloučení s předškoláky 

- sběrové aktivity 

- vítání občánků 

- dále viz účast žáků a pedagogů na životě v obci 

ZŠ a MŠ Březová - pozvání na vánoční besídku  

- vzájemné návštěvy mateřských a základních škol, školních družin 

- Vaření v ZŠ Březová – Vaříme s chutí 

- sdílení zkušeností mezi pedagogy 

- setkání žáků 4. ročníku jako budoucích spolužáků v ZŠ Březová 

ZUŠ Vítkov - pomoc při náboru dětí do ZUŠ  

- představení tanečního a hudebního oboru pro děti MŠ a žáky ZŠ 

- výuka hry na zobcovou flétnu v MŠ i ZŠ 

Středisko volného času 

Vítkov 

- pravidelná bohatá nabídka programů pro děti 

- vedení keramického kroužku ve škole 

- Den bez úrazů - dopravní výchova v parku ve Vítkově 

Gympar - vedení zájmového kroužku 

ZŠ a G Vítkov - společné hry v polytechnické učebně 

- sdílení zkušeností mezi pedagogy 

Rodiče 

 

- spolupráce rodičů a jejich pomoc při přípravě a organizaci 

společných aktivit v ZŠ i MŠ  

- příprava občerstvení na akci Večerní aktivity s místními spolky 

- účast na přednáškách pro rodiče 

- spolupráce při distanční výuce 

Farnost Větřkovice - beseda s katechetkou před vánočními svátky 

- vedení nepovinného předmětu - náboženství 

KVIC Nový Jičín, 

Opava 

HELLO Ostrava 

- vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Lesy ČR, s.p., LS 

Vítkov 

- spolupráce se školou v rámci lesní pedagogiky a environmentální 

výchovy (viz. ekologické aktivity) 

PPP Vítkov, Opava, 

SPC Havlíčkova, SPC 

Srdce, klinický logoped 

- metodická pomoc při práci s integrovanými dětmi 

- konzultace IVP 

Recyklohraní aneb 

Ukliďme si svět 

- spolupráce v oblasti ekologie 

Tonda Obal na cestách - spolupráce v oblasti ekologie 



MAS Opavsko, MAP 

Vítkovsko 

- spolupráce při celoročním projektu z oblasti čtenářské gramotnosti 

a při aktivitách pro děti 

- vzdělávání pedagogů 

SRPŠ - spolupráce při přípravě karnevalu pro děti 

 

 

Ve Větřkovicích 31. 8. 2020 

 

Zpracovala: Mgr. Gabriela Grodová 

ředitelka školy 

 


