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 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Charakteristika školy 

 
 

                  Název školy  

Základní škola a mateřská škola                    

Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem  

(dle posledního rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení 

do školského rejstříku s účinností od 1. 9. 2007) 

 

Sídlo  739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 

IČ  641 20 473   

REDIZO  600 134 679   

 

Součásti školy  

Základní škola IZO: 102 092 044 

Školní družina IZO: 119 600 480 

Školní jídelna IZO: 103 008 802 

Mateřská škola IZO: 181 006 201 

Školní jídelna – výdejna IZO: 181 006 219 

 

Telefon  

556 850 184 (ředitel) 

556 850 117 (zástupce ředitele) 

556 850 128 (školní jídelna) 

552 303 987 (školní družina) 

552 303 976 (mateřská škola dolní) 

552 303 952 (mateřská škola školní) 

 

E-mail  -  ZŠ sekretariát  zs@zskuncice.cz  

E-mail  -  MŠ dolní  skolka.kuncicepo@seznam.cz 

E-mail  -  MŠ školní  skolkazs.kuncicepo@seznam.cz 

Webová stránka  www.zskuncice.cz  

ID datové schránky  4s4vpdt 

Číslo účtu  105943961/0300 

 

Ředitel školy  

Mgr. Monika Skýpalová, od 1. 9. 2015 pověřena 

vedením školy 

Jaroslav Goj, od 1. 1. 2016  

Zástupce ředitele školy  Mgr. Monika Skýpalová 

Vedoucí MŠ  Renata Klimešová 

Vedoucí školní jídelny  Eva Rampáčková 

Vedoucí hospodářka  Eva Válková DiS. 

 

Zřizovatel školy  Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Adresa  739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 

Právní forma  Obec 

IČ  00296856 

DIČ  CZ00296856 

 

Datum posledního zařazení do sítě škol  
Změna v rejstříku škol a školských  zařízení 

s platností od 1. 1. 2016: změna ředitele školy 

mailto:zs@zskuncice.cz
http://www.zskuncice.cz/
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Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, je základní škola, ve 

které se vzdělávají žáci 1. – 9. ročníku. Škola je příspěvkovou organizací, zřizovatelem školy je Obec 
Kunčice pod Ondřejníkem. 

 
Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Ve školním roce 2015 - 2016 navštěvovalo školu v 

deseti třídách celkem 192 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě byl 19. 

Od 1. 1. 2009 slučuje mateřskou školu s výdejnou stravy. Mateřská škola je od roku 2010 třitřídní s 

výdejnou stravy. Ve školce bylo 76 dětí. Od 1. 9. 2012 byla znovu otevřena budova MŠ „Dolní“ č. p. 
316 a kapacita byla navýšena na 112 dětí ve čtyřech odděleních. Školce byla udělena výjimka z počtu 

dětí. 

 
Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu - Ten umí to a ten zas tohle - č. j.: ZŠ/39/2013. 

Žáci 1. – 4. ročníku a MŠ navštěvují plaveckou školu ve Frenštátě p. R. provozovanou Plaveckou 

školou Laguna Nový Jičín. Jako nepovinný předmět se vyučuje náboženství a sportovní výchova. 

Výuka dětí na počítačích probíhá v naší škole od 4. třídy. Výuka anglického jazyka je vyučována 
povinně od třetího ročníku. 

Škola nabízí dětem kromě tradiční výuky rovněž celou řadu dalších aktivit – exkurze, naučné a 
poznávací výjezdy do přírody, za kulturou, školní výlety, adaptační pobyty, lyžařský kurz, účast v 
soutěžích a olympiádách, zájmové kroužky, zábavné a společenské akce pořádané ve spolupráci se 
SRPdŠ. 

Školská rada 

 

Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků podílet se na 
správě školy. Rada je šestičlenná. Byla založena 10. 1. 2006. 

Na zasedání školské rady dne  22. 9. 2015 členové školské rady zvolili předsedkyní školské rady paní 

Mgr. Petru Švrčkovou, potvrdili rozhodnutí zvoleného člena výběrové konkurzní komise na volbu 

ředitele školy a schválili výroční zprávu. 

Na zasedání školské rady dne 18. 2. 2016 se představil nový pan ředitel Jaroslav Goj, který byl zvolen 

do funkce ředitele školy ode dne 1. 1. 2016. Dalším bodem bylo schválení Dodatku k ŠVP ZV č. 1. č.j.: 

ZŠ/48/2016, platného od 1. 1. 2016, který obsahuje zavedení nepovinných předmětů Sportovní 

výchova a Náboženství. 

Na zasedání školské rady dne 14. 6. 2016 byla schválena nová verze ŠVP - Verze č. 3. č.j.: 

ZŠ/123/2016, která je platná od 1. 9. 2016, kdy došlo k těmto změnám: 

 přesun předmětů - předmět Volba povolání je vyučován jako samostatný předmět v 8. ročníku, 

časová dotace je 1 hodina/ týden. 

                                  - předmět Příprava pokrmů a domácnost je vyučován jako samostatný  

předmět v 7. ročníku, časová dotace je 1 hodina / týden. 

                                  - předmět Informatika je vyučován jako samostatný předmět ve 4., 5., 6., 

8. a 9. ročníku vždy 1 hodinu / týden 

 změna časové dotace - předmět Český jazyk a literatura - 4. ročník 4+2 disponibilní  
hodiny / týden 

 dodatky týkající se inkluze - péče o žáky se speciálními potřebami, kdy pro žáky bude 

vypracován soubor podpůrných opatření nebo individuální plán                                                  

                                          - práce s dětmi mimořádně nadanými a nadanými, které budou 

pracovat podle plánu pedagogické podpory 
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Členové školské rady: 

(dle voleb ze dne 22. 9. 2015)  

Ivana Kadlecová, Kamila Konečná zástupce rodičů 

Mgr. Petra Švrčková (předsedkyně), PaedDr. Dana Heryánová zástupce pedagogů 

Mgr. Michaela Šebelová, Ing. Pavel Řezníček zástupce zřizovatele 

 

2. PŘEHLED  PRACOVNÍKŮ  ZŠ A MŠ                

 
Pedagogičtí pracovníci ZŠ 

 
učitelé aprobovaní neaprobovaní absolventi důchodci MD 

18 18 0 0 0 2 

MD-mateřská dovolená 

Charakteristika pedagogického sboru 

V pedagogickém sboru pracují zkušení učitelé, kteří mají požadované vysokoškolské pedagogické 
vzdělání. Většině hlavních předmětů se vyučuje aprobovaně, většina učitelů ovládá alespoň jeden cizí 

jazyk, všichni zvládají minimálně základy práce s výpočetní technikou. Ve škole pracuje výchovný 
poradce pro volbu povolání a výchovné problémy, výchovný poradce pro výukové problémy a dále 

školní metodik prevence sociálně patologických jevů.  

Ve třech odděleních školní družiny  pracují tři vychovatelky pod vedením vedoucí vychovatelky ŠD. 

Jedno oddělení má i ranní provoz. 

Správní zaměstnanci ZŠ 

 
vedoucí hospodář vedoucí školník úklid 

1 1 3 

 
Zaměstnanci školní jídelny 

 
vedoucí ŠJ vedoucí kuchařka kuchařky 

1 1 3 

 
Pedagogičtí pracovníci MŠ 

 
Správní zaměstnanci MŠ 

 

výdej stravy úklid MD 

2 2 2 

 

Věková struktura pedagogů ZŠ 
 

do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let nad 50 let 

1 4 7 6 

učitelé aprobovaní neaprobovaní absolventi důchodci 

8 8 0 0 0 



 
 

7 
 

Organizační struktura školy, č.j.: ZŠ/89/2016, platná od 1. 4. 2016 

 
 
 

   
 

Zajištění výuky cizích jazyků 
 

Ve škole se vyučuje anglický jazyk a německý jazyk. 
 

učitelé vyučující cizí jazyk z toho kvalifikovaných 

4 1 

 

Další údaje 

 
odchody pedagogických 
pracovníků v daném šk. 

roce 

nově přijatí pedagogičtí 

pracovníci 
Nově přijatí absolventi 

4 6 0 
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 3. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

 

počet prvních tříd 
počet dětí přijatých 

do první třídy 

z toho počet dětí 

starších 6 let 
( nástup po 

odkladu) 

počet odkladů školní 
docházky pro příští 

školní rok 

1 24 6 4 

 

 4. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

 

Prospěch žáků na základní škole 

prospěli s 

vyznamenáním 
prospěli neprospěli 

opravné 

zkoušky 

neoml. 

hodiny 

2. st. z 

chování 

3. st. z 

chování 

132 57 2 1 12 2 0 

 

Při řešení problémů spojených s nápravou poruch učení a při sestavování individuálních učebních 
plánů žáků spolupracujeme s odbornými psychology Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálním 
pedagogickým centrem, pracovníky OSPOD Frýdek-Místek a Nový Jičín. Žákům se specifickými 
poruchami učení zajišťujeme pravidelnou péči dyslektického asistenta. O děti talentované je rovněž 

cílevědomě pečováno v hodinách i mimo vyučování – možná účast na hodinách vyššího ročníku, větší 
zátěž, příprava referátů, práce se slovníky a encyklopediemi, doporučená četba, práce s počítačem a 
internetem. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální OZP 

11 0 0 2 0 0 1 
SPU – specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie apod.), OZP - ostatní zdravotní potřeby  

Výsledky přijímacího řízení 

učební obor 
střední škola s 

maturitou 
gymnázium víceleté gymnázium 

4 10 0 2 

 

Evaluace 

 Kalibro 
Před přijímacími zkouškami na střední školu absolvovali žáci 9. třídy srovnávací testy z JČ (49,7), M 
(40,2), AJ (50,9) , humanitního základu (46,5), přírodovědného základu (46) a ekonomie (56,7). Cílem 

bylo ověření stavu znalostí a dovedností, které by pomohlo při výběru dalšího studia. Podrobné 
výsledky obdrželi nejen žáci a rodiče, ale také všichni vyučující. V závorce je průměrná úspěšnost třídy 
v procentech. 

5. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ  

 

Další vzdělávání pedagogických i ostatních pracovníků patří k prioritám v činnosti školy. Rámcový plán 
DVPP vychází z Pokynu MŠMT č. j.: 11 336 / 2001 – 25. a Vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
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Vedení školy se snaží umožňovat všem pracovníkům jejich odborný růst zejména v těch oblastech, 
které vyplývají z potřeb školy nebo přímo navazují na realizované programy školy  a odbornost 
pracovníků. Navazuje také na plán osobního rozvoje učitelů, který každoročně pedagogičtí pracovníci 

inovují a konzultují s vedením školy. 

K prioritám patří zejména vzdělávání v oblasti školského managementu, čtenářské gramotnosti, 
autoevaluace a v poslední době velmi potřebné vzdělávání k individuálním potřebám jednotlivých žáků 

a práci s problémovým chováním žáků. 

Dále se zaměřujeme na moderní formy a metody vyučování, environmentální výchovu, oblast 
prevence sociálně patologických jevů. Metodik školní prevence ukončil akreditované specializační 
studium pro školní metodiky, jehož součástí byla stáž v psychiatrické léčebně v Opavě, zakončeno 
obhajobou závěrečné práce. Studium navazuje na znalosti a dovednosti získané v magisterských 

programech učitelských oborů a magisterských programech dalších oborů neučitelského zaměření, 
které jsou akreditovány podle vysokoškolského zákona. Je zaměřeno na poskytnutí teoretických 
informací z oblasti psychologie a rizikového chování a na praktické zvládání odborných dovedností, 
které jsou nezbytné pro práci školních metodiků prevence - práce s dětmi s rizikem vzniku sociálně 
nežádoucího chování – s jednotlivcem i se skupinou, komunikace s žáky, vyhledávání žáků s rizikovým 
chováním, doporučování odborných intervencí pro jednotlivé žáky i celé třídy, spolupráce a 

doporučování se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s 
rizikovou mládeží. 

Odborný růst je dále zajišťován studiem odborné literatury a internetových portálů. S obsahem 
jednotlivých seminářů DVPP a získaným metodickým materiálem jsou vyučující seznamováni na 

schůzích pedagogické rady školy nebo poradách metodického sdružení. Materiály jsou součástí sbírek 
příslušných vyučovacích předmětů a pedagogické knihovny. 

Financování DVPP je prováděno z účelově vázaných prostředků na vzdělávání přidělených krajem, 
případně z jiných zdrojů, a to zejména z obecních prostředků a dotací. 

 
 

Seznam absolvovaných školení 

 
 

 

 
1. 

 

Mgr. Markéta Jurková 

 
Zjištění úrovně čt. a psaní pro nastavení podpůrných opatření 

Aktivizující metody výuky 
 

2. Mgr. Marie Kahánková 

 

Práce s diferencovanou třídou v ČJ 
Zjištění úrovně čt. a psaní pro nastavení podpůrných opatření 

Aktivizující metody výuky 
Publicistické texty v hodinách ČJ 

 

3. Mgr. Vendula Matúšová 

 
Zjištění úrovně čt. a psaní pro nastavení podpůrných opatření 

Aktivizující metody výuky 

 

4. Ivana Myslikovjanová 

 

Zjištění úrovně čt. a psaní pro nastavení podpůrných opatření 
Aktivizující metody výuky 

 

5. Mgr. Eva Halatová 

 
Zjištění úrovně čt. a psaní pro nastavení podpůrných opatření 

Aktivizující metody výuky 
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6. PaeDr. Dana Heryánová 

 

Zjištění úrovně čt. a psaní pro nastavení podpůrných opatření 
Aktivizující metody výuky 

 

7. Mgr. Ivona Hrubišová 

 
Zjištění úrovně čt. a psaní pro nastavení podpůrných opatření 

Aktivizující metody výuky 
 

8. 
Mgr. Alena 

Charbuláková 

 

Zjištění úrovně čt. a psaní pro nastavení podpůrných opatření 
Aktivizující metody výuky 

Práce s diferencovanou třídou v matematice 

Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým chováním 
Metody Hejného v matematice na 2. stupni 

 

9. Mgr. Jarmila Mecová 

 

Aktivizující metody výuky 

 

10. Mgr. Monika Skýpalová 

 

Zjištění úrovně čt. a psaní pro nastavení podpůrných opatření 

Aktivizující metody výuky 
 

11. Mgr. Eva Sladká 

 
Zjištění úrovně čt. a psaní pro nastavení podpůrných opatření 

Aktivizující metody výuky 

Jak připravit zápis do 1. třídy 
Doškolovací kurz pro instruktory lyž. výchovně výcvikových zájezdů 

 

12. Mgr. Markéta Šoferová 

 
Zjištění úrovně čt. a psaní pro nastavení podpůrných opatření 

Aktivizující metody výuky 
 

13. Mgr. Petra Švrčková 

 

Zjištění úrovně čt. a psaní pro nastavení podpůrných opatření 
 

14. Mgr. Renata Polášková 

 

Aktivizující metody výuky - zpíváme, tančíme, malujeme 
Výuka AJ u dětí předškolního a mladšího věku 

Zjištění úrovně čt. a psaní pro nastavení podpůrných opatření 
 

15. Jaroslav Goj 

 

Aktuální změny školské legislativy – novela školského zákona 
Zjištění úrovně čt. a psaní pro nastavení podpůrných opatření 

Aktivizující metody výuky 
 

16. Hana Káňová 

 

Aktivizující metody výuky 
 

 

Mentoring 

 
 

Snaha o zlepšení kvality výuky prostřednictvím zavedení mentoringu a peer learningu - rozšíření 

možností profesního rozvoje pedagogů o mentoring. Máme ve škole dva mentory, kteří nabízejí svou 
podporu zvláště začínajícím učitelům. 
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6.  ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V  RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 

Naše škola se do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání nezapojuje. 

 

7. ÚDAJE O ČERPÁNÍ POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ  

 
 

Zpráva o hospodaření školy v období od 1.1.2015 – 31.12.2015 
 

 

 
Rozpočet: Skutečnost: 

 
Procento: 

Celkové příjmy: 18 957 759,00 19 395 650,14   102,31% 

Celkové výdaje: 19 102 516,00 19 365 025,28   101,37% 

Hospodářský výsledek:                         30 624,86   
 

V tom hosp. výsledek z SR                0,00 
  

 

     

Státní rozpočet: 
    

Výdaje celkem SR: 12 898 059,00 13 127 640,00 
  

     
Rozpočet a čerpání podle 

položek: 
Rozpočet: Skutečnost: 

 
Procento: 

Celkem 33353 12 172 000,00 12 172 581,00   100,00% 

Platy 9 016 000,00 9 016 000,00   
 

OPPP 0,00 0,00   
 

Odvody SP 2 254 000,00 2 253 998,00   
 

Odvody ZP 811 000,00 811 656,00   
 

Příďěl do FKSP 91 000,00 90 927,00   
 

     
ONIV :  33353 Rozpočet: Skutečnost: 

 
Procento: 

Celkem: 229 000,00 229 000,00   100,00% 

Ochranné pomůcky 18 000,00 581,00   
 

Učebnice 50 000,00 45 580,00   
 

Pojištění kooperativa 38 000,00 38 823,00   
 

Školení 10 000,00 14 582,00   
 

Majetek 0,00 3 262,00 
  

Plavecký výcvik 33 000,00 49 400,00 
  

Náhrady 80 000,00 76 772,00 
  

     
Pedagogičtí pracovníci: 33061 Rozpočet: Skutečnost: 

 
Procento: 

Celkem: 63 038,00 63 038,00 
 

100,00% 

Platy 46 695,00 46 695,00 
  

Odvod SP 11 674,00 11 674,00 
  

Odvod ZP 4 202,00 4 202,00 
  

Příděl FKSP 467,00 467,00 
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Navýšení mzdových tarifů: 

33052 
Rozpočet: Skutečnost: 

 
Procento: 

Celkem: 377 128,00 377 128,00 
 

100,00% 

Platy 279 354,00 279 354,00 
  

Odvod SP 69 839,00 69 839,00 
  

Odvod ZP 25 141,00 25 141,00 
  

Příděl FKSP 2 794,00 2 794,00 
  

     
Projekt ICT : 33019 Rozpočet: Skutečnost: 

 
Procento: 

Celkem: 285 893,00 285 893,00 
 

100,00% 

Platy 70 000,00 75 360,00 
  

Odvod SP 17 500,00 17 500,00 
  

Odvod ZP 6 300,00 6 300,00 
  

Příděl FKSP 754,00 754,00 
  

Software 21 079,00 21 079,00 
  

Nepřímé projekty 144 757,00 144 757,00 
  

Mzdy 25 503,00 20 143,00 
  

     
Státní rozpočet: 

    
Příjmy celkem SR: 13127059,00 13127640,00 

  

     
Dotace příjmy: Rozpočet: Skutečnost: 

 
Procento: 

Příjmy celkem SR:   13 127 059,00 13127640,00 
 

100,00% 

Dotace ze SR 33353 12 401 000,00 12 401 581,00 
  

Dotace ze SR 33061 63 038,00 63 038,00 
  

Dotace ze SR 33019 285 893,00 285 893,00 
  

Dotace ze SR 33052 377 128,00 377 128,00 
  

Dotace ze SR 33047 0,00 0,00 
  

     
Příjmy celkem: 5 830 700,00 6268010,14   107,50% 

Příspěvek na činnost od 

zřizovatele: 

 

4 083 700,00 

 

4 083 700,00  

 

100,00% 

Příspěvek - účelové prostředky 0,00 0,00 
  

     
  Rozpočet: Skutečnost: 

 
Procento: 

Příjmy: 1 747 000,00 2 184 310,14   125,03% 

Stravné - VHČ 125 000,00 141 480,00   
 

Stravné - hlavní činnost 1 200 000,00 1 399 856,00   
 

Školné MŠ 225 000,00 2445 00,00   
 

Školné družina 72 000,00 36 000,00   
 

Pronájem nebytových prostor 65 000,00 84 950,00   
 

Služby spojené s pronájmy 0,00 145 948,00   
 

Prodej majetku   13 500,00   
 

Školní aktivity 1 000,00 590,00   
 

Převody z rezervního fondu-dary 11 000,00 10 905,00 
  

Sběr 0,00 20 261,00 
  

Náhrada škody 40 000,00 37 649,71 
  

Úroky z účtu   195,75 
  

Výnosy minulých let 8 000,00 7 589,00 
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Ostatní výnosy   40 885,68 
  

 
Rozpočet: Skutečnost: 

 
Procento: 

Výdaje z vlastních příjmů 

organizace a příspěvku 
zřizovatele 

 

6 204 457,00 

 

6 310 206,70 
  

 

101,70% 

     
  Rozpočet: Skutečnost: 

 
Procento: 

Mat. výdaje  (1) (501): 2 393 916,00 2 419 268,72   101,06% 

Majetek do 500 Kč 30 000,00 18 463,00   
 

Majetek od  500,- Kč do 3000,- 300 000,00 313 108,10   
 

Potraviny VHČ 120 000,00 141 480,00   
 

Potraviny  1 080 000,00 1 369 263,47   
 

  248 916,00 0,00   
 

CD, DVD 2 000,00 550,00   
 

Prádlo 40 000,00 34 388,00   
 

Kancelářské potřeby 50 000,00 74 818,00   
 

Materiál na údržbu 25 000,00 34 533,60   
 

Předplatné 15 000,00 9 077,32   
 

Knihy 5 000,00 2 641,00   
 

Materiál do vyučování ZŠ 30 000,00 17 909,80   
 

Materiál do vyučování MŚ 80 000,00 73 646,00   
 

Materiál do vyučování ŠD 50 000,00 51 973,72   
 

Čistící prostředky VHČ 8 000,00 9 531,40   
 

Čistící prostředky  100 000,00 70 167,25   
 

Materiál pro školní jídelnu 80 000,00 55 916,61   
 

Učebnice  10 000,00 12 934,00   
 

Ostatní spotřební materiál 120 000,00 128 867,45   
 

     
  Rozpočet: Skutečnost: 

 
Procento: 

Údržba a opr.  (1) (511/30): 950 000,00 960 706,65 
 

101,13% 

  0,00 0,00 
  

     
  Rozpočet: Skutečnost: 

 
Procento: 

Cestovné   (1) (512/30): 55 000,00 53 936,00 
 

98,07% 

Náklady na reprezentaci 513 20 000,00 18 955,00 
  

     
  Rozpočet: Skutečnost:   Procento: 

Spotřeba energie  (1) (502):    1 010 000,00 1 009 438,00   99,94% 

Elektrická energie VHČ 20 000,00 57 219,85   
 

Vodné VHČ 0,00 8 698,42   
 

Plyn  360 000,00 343 244,68   
 

Elektrická energie MŠ 95 000,00 132 014,00   
 

Elektrická energie 415 000,00 386 851,15   
 

Vodné 120 000,00 44 175,58   
 

Plyn VHČ 0,00 37 234,32   
 

     
  Rozpočet: Skutečnost:   Procento: 

Služby (1) (518):  750000,00 816892,63   108,92% 

Poštovné 7 000,00 6 600,00   
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Bankovní poplatky  20 000,00 21 332,00 
  

Stočné 0,00 71 956,00   
 

Praní čištění škola 20 000,00 16 792,38   
 

Praní čištění MŚ 25 000,00 24 706,19   
 

Telefonní poplatky 28 000,00 27 808,00   
 

Plavecký výcvik nepovinný 25 000,00 34 010,00   
 

Likvidace odpadu 25 000,00 17 101,00   
 

Internet 20 000,00 21 101,00   
 

Doprava, přeprava 65 000,00 7 3076,00   
 

Software 20 000,00 2 965,00   
 

Mzdy, účetnictví 220 000,00 217 300,00   
 

Servisní služby 220 000,00 201 406,36   
 

Ostatní služby+vstupné 30 000,00 11 039,70   
 

Školení 25 000,00 1 9443,00   
 

Advokát  0,00 38 841,00   
 

Manko   11 415,00 
  

     
  Rozpočet: Skutečnost:   Procento: 

Mzdové náklady (521,524,527): 200 000,00 220 301,00   110,15% 

Mzda - VHČ 80 000,00 75 478,00   
 

OPPP 90 000,00 117 845,00   
 

Odvody SP-VHČ 7 000,00 18 689,00   
 

Odvody ZP-VHČ 20 000,00 6 607,00   
 

Příděl do FKSP 1 000,00 755,00   
 

Odměny z fondu odměn 0,00 0,00   
 

Náhrady-VHČ 2 000,00 927,00   
 

     
  Rozpočet: Skutečnost:   Procento: 

Sociální a jiné náklady 

(525,527,549): 
81 000,00 23 472,00   28,98% 

Kooperativa - VHČ(525)  1000,00 338,00   
 

Ostatní pojištění 25 000,00     
 

Zdravotní prohlídky (527) 5 000,00 2 650,00   
 

Ochranné pomůcky  15 000,00     
 

Odvod do státního rozpočtu 0,00 1 889,00   
 

Ostatní náklady 35 000,00 18 595,00   
 

     
  Rozpočet: Skutečnost:   Procento: 

Odpisy (551): 135 000,00 136 296,00   100,96% 

Odpisy z budovy 0,00 0,00   
 

Odpisy ostatní 135 000,00 136 296,00   
 

     
  Rozpočet: Skutečnost: 

 
Procento: 

Majetek 2999-39.999,- Kč 558 609 541,00 650 940,70 
 

106,79% 

Škola 451 000,00 335 850,70 
  

Mateřská škola   156 549,00 
  

Družina 18 390,00 18 390,00 
  

ICT 140 151,00 140 151,00   
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8. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

 

Školní a preventivní strategie na období 2015-2016 

a minimální preventivní program na školní rok  2015-2016 
 

Obecné cíle minimálního preventivního programu 

Minimální preventivní program je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu žáků ke zdravému 
životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních 

dovedností. Jeho součástí je veškerá dokumentace, krizové plány školy, program proti šikanování,   
metodický pokyn proti šikanování a prevence proti kyberšikaně a netolismu (viz Přílohy). Metodik 

prevence jej zahrnul do školní preventivní strategie, jejíž cíle jsou dlouhodobější. 

 
Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) je dlouhodobý preventivní program pro školy a je 

součástí školního vzdělávacího programu. Mezi dlouhodobé cíle ŠPS patří vytvoření příznivého klimatu 
ve škole, a to jak ve vztahu žák-žák, žák-učitel, učitel-rodič, učitel-učitel, tak i ve vztahu mezi všemi 

zmíněnými složkami a vedením školy. 
Dalším důležitým dlouhodobým cílem je zapojení rodičů do chodu školy, vytvoření prostoru pro třídní 

schůzky v rámci rozvrhu hodin, efektivní a pravidelné schůzky žákovského parlamentu s ředitelem 

školy. 
Mezi krátkodobé cíle ŠPS patří plnění MPP, jeho pravidelná evaluace žáky, rodiči, třídními učiteli, 

vedením školy a také školním metodikem prevence, a podle zjištěných výsledků jeho efektivní 
obměna. 

 

Vymezení hlavních cílů školní preventivní strategie 
 

 Budování dobrých a přátelských vztahů mezi žáky nejen ve třídách, ale i  mezi  ročníky, třídní  
učitelé se zaměřují na efektivní třídnické hodiny, na aktivity, které podporují u žáků komunikaci 

a toleranci, využívají adaptačních pobytů a adaptačních výletů,  škola podporuje žákovské 

aktivity, které tvoří starší žáci pro mladší - Den s CO, Halloweenská diskotéka, pasování na 
deváťáky, poslední zvonění. 

 
 Prevence rizikového chování u žáků - prevence závislosti na drogách, prevence gamblerství, 

netolismu, kyberšikany a šikany, pravidelné preventivní programy mají učitelé předmětu VKZ a 
INF zapracovány do školního vzdělávacího programu a také do svých tematických plánů, učitelé 

ostatních předmětů také pracují s přesahy do tohoto tématu - nejčastěji ČJ, VV, OV, nadále 

využíváme kontinuálního programu prevence pro žáky I. stupně ve spolupráci s organizací AVE z 
Čes. Těšína, podle vhodnosti zařazujeme tato témata pro ročníky II. st., spolupracujeme 

zejména s CNN z FM, nebudobet.cz z OV, dále s p.Veličkou z centra pro primární prevenci z FM. 
 

 Prevence záškoláctví, zejména skrytého záškoláctví - toto je momentálně rostoucí problém na 

naší škole, proto jsme pozměnili školní řád, ve kterém je znění, že podezření a nadprůměrná 
hodnota absence může být důvodem k vyžadování lékařských potvrzení absencí. 

 
 Maximální možné zapojení rodičů do chodu školy - zde výborně spolupracujeme se SRPdŠ, což 

chceme dále podporovat, chceme však také zacílit zejména na rodiče, kteří se tolik nezajímají o 
studijní a výchovné problémy svých dětí. Existovaly výmluvy, že děti rodičům nedávají 

žákovskou knížku, proto jsme se rozhodli pro elektronickou žákovskou knížku. V letošním 

školním roce jsme rozšířili její užívání již od 3. ročníku.  
 

Stanovení cílů MPP 
 

Pro letošní školní rok jsme si stanovili tyto hlavní cíle: 

 
 Lepší spolupráci školy s rodiči - zejména za pomoci nového informačního portálu Škola online, 

kterou jsme zavedli v minulém šk. roce na II. stupni a letos toto rozšiřujeme pro 3. - 5.tř. Zde 



 
 

16 
 

doufáme zejména v zapojení méně angažovaných rodičů tak, aby byli včas a průkazněji 

informováni o práci a chování jejich dítěte ve škole, portál je interaktivní, takže i oni mohou 
ihned kontaktovat učitele či vedení školy. 

 
 Zavedení pravidelných třídnických hodin - jedna hodina v prvním týdnu každého měsíce, ŠMP 

dal učitelům k dispozici metodiku vedení třídnických hodin. 

 
 Komplexní preventivní program pro všechny třídy prvního stupně, program bude realizovat 

společnost AVE Český Těšín, garantem je paní Svobodová. 
 

 Maximální eliminace skrytého záškoláctví- formou užší spolupráce třídního učitele a rodiče. 
 

 Eliminaci rizikových  prostor  v  areálu školy - zvýšeným   pedagogickým  dozorem, 

namátkovými kontrolami ze strany vedení školy, v letošním školním roce mají část dozoru i 
nepedagogičtí pracovníci školy. 

 
Standardní činnosti školního metodika prevence 

 

Metodické a koordinační činnosti 
 

 Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. 
 

 Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, 
násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního 

chování, sebepoškozování a dalších rizikových projevů chování. 

 
 Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikových      

         projevů chování. Školní metodik prevence na pravidelných poradách seznamuje kolegy s novými 
dokumenty v oblasti primární prevence, informuje kolegy i vedení školy o řešených případech za 

uplynulé období i opatřeních, která byla přijata. Pro letošní školní rok jsme se na I. i II. stupni 

dohodli na pravidelných třídnických hodinách vždy jednu vyučovací hodinu v každém prvním 
týdnu v měsíci, jinak dle potřeby a zvážení třídního učitele. Třídní učitelé dostali metodický 

materiál k vedení třídnických hodin. Pro letošní rok byl rozdán dětem II. stupně dotazník, jehož 
cílem bude podchytit možná riziková místa ve škole a v okolí školy. 

 

 Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikových projevů 
chování. Školní metodik prevence předává informace o zajímavých přednáškách z oblasti 

primární prevence ostatním pedagogům na pravidelných poradách. Také jim sděluje informace 
ze školení, která absolvoval, zajímavé odkazy a materiály vyvěšuje na nástěnku preventisty ve 

sborovně. 
 

 Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do 

vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence 
rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti. 

Metodik prevence se zapojil do projektu Multipolis a zařadil do výuky občanské výchovy hru 
Multipolis, doporučil ji i ostatním kolegům jako doplnění vhodných témat-např. do předmětů 

českého jazyka a výchovy ke zdraví. 

 
 Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci 

problematiku prevence rizikových projevů chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně 
a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími 

zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikových projevů chování. Metodik 
prevence dochází na pravidelné schůzky s okresním metodikem preventivních aktivit a 

informace pak předává vedení školy a ostatním pedagogům. Spolupráce s ostatními 

organizacemi, institucemi a odborníky je pak v Příloze 2. 
 



 
 

17 
 

 Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v 

případě akutního výskytu rizikového projevu chování. 
 Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných 

poradenských zařízení v rámci prevence rizikových projevů v souladu s předpisy o ochraně 
osobních údajů. 

 

 Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika 
prevence, navržená a realizovaná opatření. 

 
Informační činnosti 

 
Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikových projevů chování, o nabídkách 

programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům 

školy. 
Školní metodik prevence využívá nabídky zajímavých přednášek a školení z KVIC FM a NIDV Ostrava. 

V loňském školním roce zahájil dvouleté specializační studium školního metodika prevence v KVIC 
Opava. Náklady na studium plně uhradila škola. 

V letošním školním roce se zúčastnil krajské konference metodiků prevence- výstupy z konference byly 

vedení školy i pedagogům předány na nejbližší poradě. 
Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností. 

Výsledky z preventivních aktivit se každý měsíc zveřejňují na nástěnkách a také v Obecních novinách. 
Od roku 2015 bude ve vestibulu školy umístěna nová informační nástěnka, která bude sloužit zejména 

pro žáky a rodiče, zde se také nachází schránka důvěry. 
Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikových 

projevů chování. 

 
Poradenské činnosti 

 
 Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; 

poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně 

zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli). 
 

 Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných  signálů spojených s možností rozvoje 
rizikových jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, 

které jsou významné pro rozvoj rizikových projevů ve škole. 

 
 Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace 

poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými 
školskými zařízeními (vyhl.72/2005, čl. 3). 

 
Konkrétní aktivity v rámci primární prevence, které proběhly v letošním školním roce 

 

 
 Komplexní dlouhodobý program pro I. stupeň 

         Program je realizován společností AVE Český Těšín, garantem programu je p. Svobodová, 
garantem pro školu A. Charbuláková, třídní učitelé se programu účastnili, následně jej pak 

rozšířili ve svých třídních hodinách. 

 
 Bezpečná cesta do školy – 1. třídy, realizuje PČR Frýdlant n. O., npor. Zátopek, garant       

         A. Charbuláková. 
 

 Vztahy mezi žáky 8. třídy,  realizuje ve škole p. Velička - hradí si žáci, přítomna třídní 
učitelka, náplň -  vulgární chování mezi žáky a vztahy mezi nimi. 

 

 Adaptační kurzy 
 

- 6. tř. - září 2015, ve škole, realizuje Za obzor, Kopřivnice, garant tř. uč.  R. Polášková. 
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- 3. tř. - červen 2016 - adaptační školní výlet- na Kletné, realizuje Za obzor, Kopřivnice,  

garant tř. uč. E. Sladká spolu s J. Mecovou, která další školní rok třídu přebírá. 
- 5. tř. - červen 2016 - adaptační školní výlet- na Kletné, realizuje Za obzor, Kopřivnice,  

garant tř. uč. J. Mecová spolu s P. Švrčkovou, která také další školní rok třídu přebírá, 
proto se nám  osvědčil  tento model, kdy se stávající tř. uč. se třídou loučí a nový ji 

poznává. 

- 7. tř. - červen 2016, na Kletné, realizuje Za obzor, Kopřivnice, garant tř. uč.     
            A. Charbuláková. 

 
Stručné zhodnocení:  

všechny adaptační programy dopadly výborně, spokojenost byla jak ze strany dětí, tak i třídních 
učitelů a rodičů. Poprvé byly realizovány ve škole, díky tomuto byla akce pro děti levnější a také 

poznali školu jako nový prostor pro zábavu a sebepoznávání. 

 
 Osvědčené akce 
 

název akce termín garant, v režii účast 

Den s CO září P. Švrčková + 9.tř. škola 

Hallowen. diskotéka říjen tř. uč., 9. třída škola 

Hallowen. týden říjen I. Myslikovjanová pro zájemce 

Drakiáda říjen I. Myslikovjanové a SRPdŠ škola 

Vánoční jarmark prosinec tř. učitelé škola 

Mikulášská nadílka prosinec tř. uč., 9. třída škola 

Předvánoční koncert prosinec M. Kahánková škola 

Lyžařský výcvik únor P. Švrčková zájemci 6. - 9. tř. 

Sportovní den pro I. stupeň červen 9. třída pro mladší škola 

Pasování deváťáků červen 9. třída 8. třída 

Beseda duben p. Velička - vztahy v kolektivu 6. třída 

Beseda květen p. Velička - vztahy v kolektivu 7. třída 

 
Spolupráce s rodiči 

 
Na webových stránkách naší školy www.zskuncice.cz v záložce školní metodik prevence jsou základní 

informace pro rodiče, kteří mají podezření na zneužívání návykových látek, a informace pro rodiče, 

kteří se obávají šikany u svého dítěte. Jsou zde také nejdůležitější odkazy a kontakty. 
Vedle kabinetu školního metodika prevence na II. stupni funguje informační nástěnka. 

Při pravidelných konzultačních dnech a třídních schůzkách školní metodik prevence nabízí rodičům 
informační letáky. 

V přízemí u bývalých šaten - dnes skříňky - funguje schránka důvěry, zde je rozšířen informační 

prostor o novou nástěnku.                              
 

 

9. AKTIVITY A PREZENTACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

 
Webové stránky školy 

 
 

Jedna z velmi důležitých věcí, bez kterých se dnes neobejde žádná organizace a ani škola, jsou 
funkční webové stránky s dobrým administračním systémem. Stále upravujeme webové stránky školy, 
které doplňujeme tak, aby jejich obsah usnadnil a zlepšil komunikaci školy s rodiči a veřejností. 
V tomto školním roce jsme přidali sekci Akce školy, aktuality ŠD a aktuality MŠ, kde aktuálně 

informujeme o věcech, které se udály ve škole, o výsledcích soutěží a dalších zajímavostech. 

http://www.zskuncice.cz/
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Žákovské knížky 

 

Žákovské knížky byly vyrobeny a upraveny „na míru“ jednotlivým ročníkům, jejich důležitou součástí, 

která by dnes neměla chybět, je prostor pro sebehodnocení žáků. Jejich vývoj pokračuje a do nových 

ŽK byly zapracovány všechny požadované změny. Od školního roku 2015 – 2016 byla  nově zavedena  
i pro 3. třídu elektronická ŽK. V příštím školním roce bude mít elektronickou ŽK celá škola. Domníváme 

se, že elektronická forma umožňuje nejen lépe komunikovat rodičům se školou a naopak, ale také 
poskytuje rodičům i samotným žákům neustálou kontrolu nad výsledky studia. Samozřejmě že jsme si 

vědomi toho, že nejenom my, ale také žáci a rodiče se s novou formou učí pracovat, a proto k 

jednotlivým krokům přistupujeme postupně a pomalu.  
 

iŠkola.cz je univerzální webový školní informační systém, který používáme. Umožňuje škole vést 
elektronickou agendu a plně využívat moderní informační technologie ve výuce, při komunikaci školy 

mezi pedagogy, s žáky, rodiči a okolím. Nyní z něj kromě elektronické žákovské knížky využíváme 

školní matriku a letos jsme jej využili poprvé i k tisku vysvědčení.  
 

 

Zájmové kroužky 

 

název kroužku vedoucí doba 

Keramický kroužek (2. -  5. tř.) M. Jurková středa 12.40 - 13.40 

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ M. Kahánková čtvrtek 7.00 - 7.40 

Mladý zdravotník (3. -  5. tř.) E. Sladká úterý 12.30 - 13.15 

Sborový zpěv (1. -  9. tř.) M. Kahánková pondělí 7.00 - 7.40 

Barevný minivolejbal (1. - 2. tř.) M. Strnadlová středa14.10 - 15.30 

Barevný minivolejbal 2 (3. a 5. tř.) S. Macurová pondělí 14.10 - 16.00 

Výtvarný kroužek (1. a 4. tř.) E. Halatová úterý 12.00 - 13.00 

Víly skotačilky (1. -  3.tř.) K. Konečná čtvrtek 12.30 - 13.30 

Vaření M. Kuchařová středa 13.20 - 14.50 

Vaření (6. tř.) M. Kuchařová čtvrtek 13.20 - 14.50 

Fotbal  (1. a 2.  tř.) O. Menšík čtvrtek 15.00 - 16.30 

Fotbal  (1. a 2.  tř.) R. Macura čtvrtek 14.10 - 15.00 

Ondřejníček - folklór (stávající čl.) K. Niklová pátek 14.30 - 15.30 

Příprava na přijímací zkoušky z M (9. tř.) A. Charbuláková pondělí 7.05 - 7.40 

Taneční kroužek M. Matýsek úterý 13.30 - 14.15 

Kytara P. Šošolík čtvrtek 12.00 - 14.30 

 
 

 Z činnosti keramického kroužku 

Žáci I. stupně měli možnost i v letošním školním roce 
pracovat v kroužku keramiky, který působí v základní 

škole. Letos bylo přijato 16 dětí z 2. - 5. ročníku. 
Scházeli jsme se každou středu a vždy nás čekal 

zajímavý úkol. To, co bylo pro nás v září ještě hodně 

těžké, dnes již zvládáme bez obav. Naučili jsme se pár 
potřebných základních pojmů. Víme, jak se hlína chová 

v naší dlani a co je zapotřebí udělat, aby se nám 
vymodelované výrobky v peci při výpalu nerozpadly. 

Umíme modelovat z plátu, tvoříme výrobky šňůrovou 
technikou a nejraději máme volné modelování, při kterém můžeme pustit uzdu své fantazii.  Velmi 

zdatně si počínáme také při glazování. Nyní nám pod rukama vznikají krásné věcičky, které jistě dělají 

radost našim obdarovaným, maminkám, babičkám i kamarádům. 
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Projekty a akce školy 

 Den s CO 

V pátek 9. října se jako každoročně konal DEN 
S CO / civilní obranou /. Pro deštivé počasí 

proběhly soutěže, které připravili žáci 9. třídy, 
v budově školy. Celkem 14 družstev sestavených 

z žáků každého ročníku soutěžilo ve znalostech 

chování v mimořádných situacích, v obratnosti, 
v hodu na cíl i ve střelbě na laserové střelnici. 

Mladší se tak učili od starších a někdy bystré 
nápady malých spolužáků pomohly vyřešit 

obtížnou situaci. Kapitáni, vždy nejstarší, se 
snažili dovést své družstvo do cíle s největším 

počtem bodů. Nejvíce se dětem líbilo stanoviště policie z Frýdlantu n. O. Na závěr dne nám jejich 

psovodi na hřišti předvedli své psy a jejich výcvik.  
 

 My se školy nebojíme 
V pondělí 26. října se zaplnila školní třída malými předškoláky, kteří se přišli seznámit se školním 

prostředím a se svou budoucí paní učitelkou. Vyzkoušeli si práci v lavici i u tabule, naučili se tajné 

písmo, hlásit se a odpovídat na otázky paní učitelky, zazpívali si, luštili tajenku a povídali si o podzimu. 
Pro rodiče byla přichystaná beseda o školní zralosti dítěte, kterou vedla paní učitelka Markéta Jurková. 

Na závěr prvního setkání vytvořily děti společně s rodiči obrázek ježka z listí a jehličí. Ve středu 2. 

listopadu proběhlo ve škole druhé setkání. Předškoláci pracovali ve třídě jednu vyučovací hodinu. 
Vyslechli si příběh o Mikuláši, andělovi a čertu, povídali si o tom, proč mají rádi zimu a na co se teď 

nejvíce těší. Na závěr si samostatně vyrobili mikulášské masky. V úterý 5. dubna se uskutečnilo třetí 

setkání. Tentokrát si děti vyzkoušely hodinu matematiky s žáky 7. třídy a seznámily se s prací na 
interaktivní tabuli. Společně vyrobili tangramy, ze kterých na konci vyučovací hodiny složili obrázek 

labutě. V úterý 24. května proběhlo závěrečné setkání dětí MŠ. V hodině prvouky se děti seznámily se 
stavbou lidského těla a funkcí důležitých tělesných orgánů.  Za splnění všech úkolů byly děti 

odměněny závěrečným certifikátem. 
 

 Halloween 

V pondělí 2. listopadu 2015 všechny třídy 
vyřezávaly dýně do soutěže o tu nejděsivější.  

4. listopadu pak proběhlo hlasování. Hlasovaly 
všechny děti ze školy. Na 3. místě se umístila 

dýně 7. třídy, na 2. místě dýně 5. třídy a na 

prvním místě  se umístili žáci 8. ročníku. Jako 
výhru  dostali výborný zákusek. Všechny třídy 

měly moc hezké dýně a zasluhují pochvalu za 
velkou snahu. 5. listopadu 2015 oslavy tohoto 

svátku pokračovaly na Halloweenské diskotéce, 

kterou pořádali žáci 9. ročníku s pomocí paní 
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učitelky Švrčkové. S výzdobou také pomáhaly žačky 8. ročníku. Děti se letos sešly v hojném počtu a v 

různých kostýmech. Tancovalo se a hrály se různé hry. Také se soutěžilo o nejděsivější masku. Cenu 
vyhrála Natálka Čajánková ze 4. třídy.   

   
 Vážení aktovek 

12. listopadu 2015 žáci 9. třídy vážili při příchodu do školy spolužákům aktovky. V hodině informatiky 

žáci 8. třídy tyto údaje zpracovávali do tabulek a vyhodnocovali je. Smyslem akce bylo upozornit 
některé děti na váhu jejich aktovky a přimět je k zamyšlení nad věcmi, které v ní nosí. Spoustu věcí 

mohou nechávat ve školních skříňkách v šatně. Ale i velmi lehká aktovka je podezřelá!  
 

 Barevné dny 
V týdnu před velikonočními prázdninami žákyně 9. třídy uspořádaly soutěž – BAREVNÉ DNY. V pondělí 

se žáci měli obléct do modré barvy, následující den do žluté, oranžové a béžové a na škaredou středu 

do černé a šedé. Aby nevypadali jako na smuteční hostině, rozhodli se zapojit i bílou. Soutěž se velmi 
povedla, všichni přítomní žáci se poctivě zapojili, ani učitelé se nenechali zahanbit. Nakonec celou 

soutěž vyhrála 6. třída. Získali sladkou odměnu.   
      
 Udržování lidových tradic     

3. prosince proběhl v naší škole vánoční jarmark. 
Děti se pečlivě připravovaly, aby ani tentokrát 

návštěvníky nezklamaly. Ve vánočních dílnách se 
peklo cukroví, vyráběly různé ozdoby a v hodinách 

výtvarné výchovy vznikala originální vánoční 
přáníčka. Bylo opravdu z čeho vybírat a mnohé 

byty jsou jistě ozdobeny dětskými výrobky, které 

bylo možné zakoupit. Ve školní jídelně si pak mohli 
návštěvníci odpočinout od předvánočního shonu a 

pochutnat si na kávě, čaji i dalších dobrotách, 
které pro ně připravili žáci II. stupně. Děkujeme 

maminkám, které pomohly s organizací vánočních 

dílen, a všem, kteří návštěvou a zakoupením 
výrobků podpořili snažení jednotlivých třídních kolektivů. 

4. prosince si děti připomenuly další z lidových tradic. Školou chodil Mikuláš s čerty a anděly. Zastavil 
se v každé třídě, aby pochválil hodné děti a 

pokáral zlobivce. Některé nezbedníky chtěli čerti 

vzít s sebou do pekla, ale nakonec je vrátili, 
protože všechny děti slibovaly, že už budou 

hodné! Tak uvidíme! Mikuláš s andělem ještě 
kontroloval děti z mateřské školky a čerti 

mezitím počítali žáčkům z 1. stupně počet skoků 
za minutu při také již tradičním ČERTOVSKÉM 

SKÁKÁNÍ přes švihadlo. Někteří čerti to měli moc 

těžké, protože děti skákaly velmi dobře. Vítězové 
jednotlivých kategorií byli odměněni diplomem a 

sladkou i věcnou cenou. Dík patří paní Vašutové 
z Turkovy pekárny v Tiché, která věnovala do soutěže pečené čerty. Zde jsou výsledky: 

 

kategorie 1. třída:  
1. Klepáčová Magdaléna (124), 2.Vykrutová Sára 

(91), 3. Skýpalová Adéla (82)  
kategorie 2. – 3. tř.:  

1. Macho Lukáš (185), Šlechta Radan (146), 
Strnadlová K. (137)  

kategorie  4. – 5. tř.:  

Toflová  Karolína (142), Stašicová Nikola (140), 
Zbořil Adam (137)   
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 Recitační soutěž 

Každým rokem se snažíme vzbudit zájem dětí o poezii nejen čtením poezie v čítankách, ale i 
vyhlášením soutěže o nejlepší recitátory, kteří vyjdou z třídních kol a soutěží pak v kole školním. Letos 

školní kolo proběhlo ve středu 16. března a zúčastnili se ho žáci z 1. až 9. třídy. Děti projevily o 
recitaci opravdu velký zájem a práce poroty v silně obsazených kategoriích nebyla vůbec jednoduchá. 

Kdo byli ti nejlepší?  

1. kategorie – žáci 1. třídy  
1. místo: Matěj Šilhavý  

2. místo: Mikuláš Nikel  
3. místo: Eliška Peroutková  

2. kategorie – žáci 2. a 3. třídy     
1. místo: Michal Horák  

2. místo: Jakub Nikel  

3. místo: Lada Charbuláková  
3. kategorie – žáci 4. a 5. třídy  

1. místo: Adéla Niklová  
2. místo: Petr Vykrut  

3. místo: Zuzana Vašutová  

4. kategorie – žáci 6. až 9. třídy  
1. místo Markéta Heisigová  

2. místo Eliška Majerková  
3. místo Monika Maroszová  

 
 Čtenářská soutěž – téma Zvířata 

Děti měly za úkol přečíst libovolnou knihu o zvířatech či příběh se zvířecím hrdinou a své poznatky i 

zážitky z četby zaznamenat a doplnit obrázkem. Nejmladší školáci mohli spolupracovat se svými rodiči, 
kteří mohli radou i drobnou pomocí děti podpořit.  Cílem soutěže bylo vyvolat zájem o knihy u co 

největšího počtu malých čtenářů. Porota mohla vybírat z velkého množství záznamů, nakonec rozhodla 
takto: 

I. KATEGORIE – 1. třída  

1. místo Sára Vykrutová  
2. místo Eliška Peroutková,  

             Jana Pavelková  
3. místo Adéla Skýpalová,  

             Matěj Šilhavý  

II. KATEGORIE – 2. a 3. třída  
1. místo Markéta Menšíková  

2. místo Valerie Pavlíčková  
3. místo Martin Hrubiš,  

            Adam Křenek  
III. KATEGORIE – 4. a 5. třída  

1. místo Petr Vykrut   

2. místo Natálie Mičková  
3. místo Karolína Toflová  
 

 Den Země 

V pátek 6. května 2016 se v naší škole konal DEN ZEMĚ. Celý den byl zaměřen na vodu, které, tak 

jako loni, asi bude i letos nedostatek. Proto jsme chtěli dětem připomenout její důležitost pro život a 
nutnost s ní šetřit. Posun termínu až na květen způsobilo objednání mobilního planetária. V něm měla 

každá třída program, v němž se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací netradiční formou 3D 
projekce na kopuli mobilního planetária.   

Všechny děti z I. stupně také pracovaly v učebně chemie s paní učitelkou Šoferovou na pokusech s 
vodou. Žáci 2. a 5. ročníku navíc navštívili farmu pana Macury, kde zjišťovali spotřebu vody při chovu 

hospodářských zvířat a porovnávali se spotřebou člověka v běžné domácnosti. Chlapci a dívky z II. 

stupně si prohlédli čističku odpadních vod v Kunčicích p. O., kde jim pan starosta společně s panem 
Kubínem ukázali celý proces čištění vody. Děkujeme panu starostovi i panu Kubínovi za čas, který 
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žákům naší školy věnovali. Rovněž děkujeme rodině Macurů za umožnění prohlídky farmy a poskytnutí 

informací a doufejme, že i díky tomuto dni budou žáci naší školy s vodou šetrně hospodařit.  

 
 Předčítání z krásné literatury 

I když byl pátek 13. května, děti se tohoto magického data nezalekly a s radostí se zúčastnily 3. roč. 
této soutěže. Mezi všemi soutěžícími panovala trochu slavnostní veselá nálada. Předem byli rozděleni 

do těchto věkových kategorií: 1. A a 1. B třída tvořila samostatnou 1. kategorii, ostatní kategorie 

sdružovaly vždy 2 třídy dohromady. Do každé z nich vybraly paní učitelky v třídních předkolech 6 -7 
soutěžících, aby se vše dalo časově zvládnout v době vyučování. Zápolení v přednesové četbě bylo 

zahájeno ve 3. vyučovací hodině. Každý čtenář 
dostal malou sladkou odměnu za odvahu a svůj 

výkon a pak všichni plni napětí očekávali, kdo z 
nich bude porotou vybrán na stupně vítězů a 

oceněn. Do poroty letos přijaly mé pozvání: paní 

Zdeňka Křenková, paní Marie Starnovská (obě 
působily dříve na naší škole), a paní Monika 

Skýpalová, zástupkyně ředitele školy. Porota si v 
hodnocení počínala moudře a vybírala na stupně 

vítězů jen ty nejlepší, ocenění bylo spravedlivé. 

Kdo stál na stupních vítězů?  
1. kategorie:(1. třídy): 1. Tereza Korbelová, 2. Magdaléna Pavlisková, 3. Tereza Valštýnová.  

2. kategorie (2. a 3. třída): 1. Markéta Menšíková, 2. Anna Bednárková, 3. Natalie Gudbierová  
3. kategorie (4. a 5. třída): 1.Veronika Bartošová, 2. Kryštof Menšík, 3. Karolina Toflová  

4. kategorie (6. a 7. třída): 1. Jan Polášek, 2. Michal Majerek, 3. Sára Kadlecová  

5. kategorie (8. a 9. třída): 1. Eliška Majerková, 2. Markéta Heisigová, 3. Eliška Chovančíková.   
Jsme rádi, že v naší škole je tolik nadšených čtenářů, kteří se chtějí v této dovednosti zdokonalovat, a 

doufáme, že se v příštím školním roce zase najdou děti, které budou chtít poměřit své síly v takto 
netradiční soutěži, a že jich bude opět dostatek. Celá soutěž se moc povedla ke spokojenosti všech 

soutěžících i poroty.  

 
 Den dětí ZŠ Kunčice na golfu v Čeladné 

Dne 31. 5. a 1. 6. 2016 k příležitosti Dne dětí 

uspořádala základní škola pro žáky školy dětský 

den, který se uskutečnil v areálu golfového hřiště 
na Čeladné. 

Žáci se pěší túrou přemístili do areálu golfového 
hřiště a první den, kdy program absolvovala 1. – 

3. třída, pak byli přivezeni autobusy zpět. 

Program, který žáci absolvovali, nebyl zdaleka jen 
o golfovém tréninku. Žáci shlédli exhibiční ukázku 

mistra světa v rychlosti odpalování, dále byli 
rozděleni do skupinek, kde si na drivingu mohli 

zkusit odpalování a druhá skupinka se snažila trefit do jamky na hřišti pro patování. Zájemci si zkusili 
jízdu na koni, s ostatními si prohlédli prostory jízdárny a konírny, kde si mohly děti koně i pohladit. 

Největší odměnou podle reakcí dětí pro ně byla jízda na golfovém vozíku, který si mohly vyzkoušet a 

samy řídit. 
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Vedení školy děkuje sponzorům, kteří 

zafinancovali občerstvení a dopravu (párek 
v rohlíku + nápoj, dopravu zpět z golfového hřiště 

nejmladších žáků) a vedoucí školní jídelny, která 
pro děti zajistila nápoj, müsli tyčinku na cestu a 

nanuk jako sladkou tečku. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení 
golfového klubu v Čeladné, zejména paní Marii 

Šebestové, která nejen zajistila celý program na 
hřišti, ale i trenéry, golfové vybavení a hřiště 

v rámci spolupráce ZŠ a golfového klubu. 
 

 Den s výtvarnem 

Jako každoročně i v letošním školním roce jsme 
uspořádali den s výtvarnem. Letos byl zaměřen na 

neobvyklé výtvarné techniky. Děti druhého stupně 
školy se seznámily a zkusily si vyrobit strašáka do 

zelí, zkusily si techniku malby australských 

domorodců, vyrobily si africké masky. 
Nejzajímavější technika určená pro ty nejstarší 

byla výroba sochy z ytongu. Že to nebylo 

jednoduché, dokládají i fotografie. Děkujeme za 
pomoc panu Masmanidisovi, který vyučuje 

v základní umělecké škole, za vedení sochařské 
dílny a pomoc.  Také děkujeme panu Petru 

Niklovi za přistavení valníku, který sloužil jako 

pracovní místo pro sochařskou tvorbu pro všech 
14 dětí. 

 
 

Projekty a akce tříd 
 

 

 Prvňáčci zasedli do školních lavic  
První den v září byl obzvlášť pro všechny 

prvňáčky velmi slavnostní. Čekalo je usednutí do 
školních lavic. Malí žáčci, se svou aktovkou na 

zádech a v doprovodu svých rodičů, vkročili do 

školy plni očekávání a těšení se na něco nového, 
co jim škola přinese. Přivítaly je p. učitelky prvních 

tříd, p. starosta T. Hrubiš, p. zástupkyně školy M. 
Skýpalová, kteří jim společně popřáli mnoho 

úspěchů, skvělých zážitků a předali pamětní list 

na tento první den ve škole. Děti vyprávěly své 
zážitky z prázdnin, povídaly o tom, co se chtějí 

naučit a na co se ve škole těší. Hned v lavicích žáčci poznávali své spolužáky a byli velmi nedočkaví, 
kdy už přijde to opravdové učení. Dočkali se již následujícího dne, když poprvé otevírali krásné nové 

učebnice. V prvním týdnu proběhla pro prvňáčky akce - BEZPEČNĚ DO ŠKOLY, při které se děti učily 
přecházet přes přechod pro chodce a správně se chovat v silničním provozu.  

 

 Křest Slabikáře v I. B  
Ten dlouze očekávaný den pro naše prvňáčky nastal – „Dostaneme Slabikář! Budeme číst z první 

knížky!“  Žáčci 1. třídy dokončili čtení písmenek, slabik, slov a vět v Živé abecedě a velmi se těšili, až 
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dostanou Slabikář a budou se učit číst pohádky, příběhy, povídky, básničky,… které   přečtou  sobě, 

svým rodičům, sourozencům, rodině, kamarádům. 13. 11. proběhl ve třídě slavnostní Křest Slabikáře. 
Kmotrou byla p. zást. Monika Skýpalová, která knížku pokřtila šampaňským, a s přáním, ať se dětem 

čte se zájmem  a  radostí, jim slabikáře předala.  Hned poté jsme  navštívili  Žákovskou knihovnu v 
naší škole, kde si děti mohly prohlédnout knížky, které, až  zvládnou čtení vět, si  mohou zapůjčit 

domů a přečíst si to, co je baví. 

 
 Vysvědčení u prvňáčků 

Den 28. 1. jsme pojali s žáčky z I. B slavnostně. Vždyť je čekalo jejich první vysvědčení! Pro tento den 
jsme si zvolili téma „PUNTÍKY A ČTVEREČKY“. Děti přišly oblečeny v puntících -  hlavně děvčata - a u 

kluků převládaly čtverečky. I výuka v tento den 
byla zaměřena na toto téma. Děti se učily, 

soutěžily, proběhla i módní přehlídka a tanec. V 

poslední vyučovací hodině došlo na tolik 
očekávané slavnostní předávání vysvědčení. Děti 

dostaly také pochvaly a převzaly „medaile“ za 
půlroční snažení a práci ve škole. Nakonec nás 

čekalo sladké překvapení – JEDNIČKOVSKO – 

PUNTÍKOVANÝ DORT.  To bylo jásotu a radosti! 
Skvělí rodiče nám také zajistili další bohaté 

občerstvení a potřeby na výzdobu třídy. 
 

 Netradiční čeština 
Dne 23. 9. 2015 prožili naši šesťáci spolu se sedmáky dvouhodinový blok českého jazyka – literatury. 

Sešli se v žákovské knihovně, kde si mohli zapůjčit, nebo číst z vlastní básnické sbírky. 

Celou první vyučovací hodinu měli za úkol pouze pozorně číst. Ve druhé pak zpracovávali tzv. 
„pětilístek“, což je způsob, kterým se učí nejen zobecňovat poznatky, ale především je nutí uvažovat o 

přečteném a formulovat své poznatky. Po zapsání pětilístku navíc komunikovali mezi sebou, sdělovali 
ostatním, kterou básnickou sbírku si vybrali, který autor ji napsal a co se jim nejvíce líbilo, kterou 

báseň by třeba doporučili svým kamarádům. 

Největší odměnou pro vyučující je jistě konstatování dětí, že se jim taková dvouhodina líbila a chtěli by 
si ji zase někdy zopakovat. 
 

 Workshop  

Žáci 8. a 9. třídy se 10. prosince zúčastnili 
workshopu na SOŠ Lískovecká ve Frýdku Místku. 

V první části modelovali ze stavebnice dopravní 

prostředek  budoucnosti a jeho význam a funkci 
obhajovali před ostatními. Ve druhé části 

modelovali na počítači stavebnicový prvek, který 
následně vyrobili ze dřeva na CNC stroji – fréze 

řízené počítačem - a také vytiskli z plastu  na 3D 

tiskárně. Žáci, kteří se brzy budou rozhodovat 
pro další studium a vybírat si své vysněné 

povolání, jistě uvítali možnost této návštěvy, kde 
si prakticky vyzkoušeli, jaké by to bylo při studiu 

na tamní škole. 
 

 Společné adventní čtení 

Jak jen to těšení na Vánoce prvňáčkům ve škole 
alespoň malinko zpestřit? Nejhezčí možností je 

vyprávění a čtení příběhů, nemyslíte? V průběhu 
celého měsíce prosince proto probíhal v 1. A 

projekt „Rodiče čtou dětem“, jehož hlavním cílem 

bylo vzbudit zájem dětí o čtení a knížky. Přestože 
se rodiče předem nedomluvili, sáhli každý po zcela 

odlišné dětské knížce. Děti si tak mohly 
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poslechnout klasickou pohádku o Ledové královně nebo Perníkové chaloupce, ale také třeba pohádky 

o vílách, skřítcích, zvířátkách, o masožravé rostlině Jůlii, o pyšné noční košilce, o ropuše s jantarovými 
očima, dozvěděli se, jak kocour Mikeš slavil Vánoce nebo jak se hroch bál očkování, a také se 

zaposlouchaly do příběhu odvážné Malé čarodějnice. Děkujeme všem rodičům, kteří měli možnost, 
udělali si čas a možná i v sobě našli odvahu přijít číst před malé nedočkavé, přesto vděčné posluchače.  

 

 Ponožkový pes 
V posledním předvánočním týdnu zaslali žáci 5. třídy do nadace PESTRÁ SPOLEČNOST  pejsky, které 

sami ušili v pracovní výchově z ponožek. Nadace PESTRÁ SPOLEČNOST  se zabývá výcvikem vodících 
a asistenčních psů, kteří pomáhají handicapovaným  lidem. Prodejem ponožkových pejsků se na výcvik 

přispívá. Děti tedy zdokonalily své dovednosti v ruční práci a přispěly nadaci. Pejsánci se jim moc 
povedli. 

 

 Prvňáčci ve školce 
V pátek 8. ledna 2016 navštívily děti z 1. A své 

bývalé paní učitelky a kamarády v dolní 
mateřské školce. Jako správní tři králové 

putovali prvňáčci pěšky a do školky dorazili s 

tříkrálovou koledou. A věřte nebo ne, 
vykoledovali si výborné vafle se šlehačkou! Ve 

školce prozkoumali nové hračky, zahráli si hry v 
kruhu a nakonec si společně se svými mladšími 

kamarády vyrobili královskou korunu z papíru. 
Všem dětem a především paním učitelkám a 

zaměstnancům školky moc děkujeme za vlídné 

přijetí, milou atmosféru a úžasné „vaflování“.  
 

 
 

Sportovní akce 

 
 Přespolní běh 

Dne 25. 9. 2015 se opět ve Frýdlantu n. O. konalo okrskové kolo v přespolním běhu, a to  v areálu 
kempu v Lubně. Naši školu reprezentovala družstva mladších a starších žaček a mladších chlapců. 

Nejlépe trať zaběhla Eliška Majerková, která se umístila na 6. místě v kategorii starších žákyň. 

Pochvala patří všem, kteří školu reprezentovali. Počasí nám nepřálo, všichni přesto doběhli do cíle. 
Za naši školu bojovali:  

Mladší žákyně: 
Chovančíková Lucie, Janasová Anna, Dostálová 

Vendula, Šigutová Monika, Beránková Adéla, 
Urbánková Tereza. 

Mladší žáci: 

Butora Jan, Cochlar Jan, Grešo Maxmilian, 
Majerek Michal, Šnyta René. 

Starší žákyně: 
Chovančíková Eliška, Heisigová Markéta, 

Majerková Eliška, Šigutová Denisa, Němcová 

Edita. 
 

 Halová kopaná 
Dne 11. listopadu 2015 se naši žáci zúčastnili v kategorii starších chlapců soutěže v halovém fotbalu. 

Okrskové kolo se konalo ve Frýdlantu nad Ostravicí.  Ze všech tří zápasů odešli kluci jako poražení, ale 
soupeřům nic nedali zadarmo a v každém zápase vstřelili alespoň jeden gól. Vzhledem k malému 

počtu kluků v 8. a 9. třídě pomohli v družstvu i dva žáci 6. třídy, kteří jistě využijí nasbírané zkušenosti 

v dalších letech.  
Školu reprezentovali: Adamec Martin, Cochlar Ondřej, Cochlar Jan, Kunz Milan, Masmanidis Janis, 

Nikel Ondřej, Pop Miroslav, Šnyta René, Štefek Nikolas. 
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 Šplh – školní kolo 

Ve středu 18. listopadu 2015 proběhlo školní kolo turnaje ve šplhu na tyči. Šplhali žáci ze všech 
ročníků, byli rozděleni do pěti kategorií. Sladkou odměnu na I. stupni dostali všichni, kteří se do 

soutěže přihlásili, na druhém stupni už jen ti, kteří vyšplhali až 
nahoru. Atmosféra finálových bojů byla bouřlivá, spolužáci 

hlasitě povzbuzovali své favority.   

Kategorie 1. třída: 
1. místo  Johana Kaslová , Štěpán  Šnyta  

2. místo  Laura Macurová, Michal Tomečka  
3. místo   Sára Vykrutová , Antonín Jurek  

Kategorie 2. a 3. třída 
1. místo   Tereza Davidová , Adam Křenek            

2. místo   Anna Bednárková, Radan Šlechta           

3. místo   Markéta Menšíková, Filip Látal                  
Kategorie  4. a 5. třída\: 

1. místo   Veronika Bartošová, Daniel Sebera           
2. místo   Andrea Blažková, Kryštof  Menšík          

3. místo  Monika Fojtíková, Adam Zbořil             

Kategorie 6. a 7. třída: 
1. místo:  Nikola Nevřalová, Jan Polášek                           

2. místo:  Gabriela Šulová, René Šnyta                
3. místo:  Sabina Stempěnová, Ladislav Štefek         

Kategorie 8. a 9. třída:  
1. místo:  Denisa Šigutová, Nikolas Štefek              

2. místo:   Markéta Heisigová, Ondřej Cochlar         

3. místo:   Lada Struziaková, Janis Masmanidis       
 

 
 Florbal 

Ve dnech 11. a 15. prosince se družstva starších žákyň a žáků zúčastnila okrskových kol ve florbalu ve 

Frýdlantu n. O. Děvčata skončila na 3. místě a chlapci na 7. místě. Obě družstva dala do zápasů 
maximum, přesto však nestačila na silnější 

soupeře.   
Školu reprezentovali:  

Vendula Dostálová, Lucie Chovančíková, Isabela 

Štefková,    Denisa Petrová, Eliška Chovančíková, 
Anita Nytrová, Lada Struziaková, Markéta 

Heisigová, Eliška Majerková, Denisa Šigutová, 
Marie Štefková  

Jan Cochlar, René Šnyta, Martin Adamec, Ondřej 
Nikel,  Miroslav Pop, Vojtěch Střálka, Ondřej 

Cochlar, Milan Kunz, Adam Křenek, Nikolas Štefek.  

 
 

 Švihadlovaná a Člověče, nezlob se! 
Poslední den před vánočními prázdninami strávili 

žáci naší školy při hrách. Převlékli se do 

barevných družstev – červená, žlutá, modrá a 
zelená, aby byli připraveni na hru ČLOVĚČE, 

NEZLOB SE a také v družstvech skákali minutu 
přes švihadlo. Vítězné družstvo naskákalo 119 

skoků v průměru na člena družstva. V barevných 
družstvech hráli i turnaj v přehazované. Všichni 

si na závěr odnesli sladkou odměnu. 
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 Lyžujeme se sluníčkem 

První lednový týden se děti z I. stupně zúčastnily lyžařského kurzu nazvaného Lyžujeme se Sluníčkem, 
který probíhal v odpoledních hodinách v lyžařském areálu Bílá. Celkem jezdilo 28 dětí, převážná část z 

prvních tříd. Každý den byli malí lyžaři na svahu dvě vyučovací hodiny, mezi kterými byla přestávka na 
svačinu a chvilku odpočinku. Děti byly rozděleny do skupin podle svých lyžařských dovedností. V 

letošním roce jsme měli dvě děti, které na lyžích ještě vůbec nestály, a v pátek na konci týdne 

poslední lyžovačku zakončily na kotvě na jižní sjezdovce. Lyžaři v lepších skupinkách se zdokonalovali 
na jižní sjezdovce v lyžařském stylu - jízda v hadovi, paralelní oblouk, přívrat za pomoci padáku apod. 

V poslední vyučovací hodině proběhly na svahu závody, na které se přijeli podívat i rodiče a mohli 
sami posoudit, co jejich děti dokáží a jak se vylepšily. O toto lyžování je na školách velký zájem, proto 

jsme rádi, že v příštím roce máme přislíbený stejný termín. 
 

 Lyžák 

V letošním školním roce žáci absolvovali lyžařský 
a snowboardový výcvik na svahu v Mezivodí. 

Ubytování bylo opět v penzionu Ledovec. Na 
svahu sníh byl, ale okolo bylo jaro a zelená tráva. 

V úterý pršelo, a proto děti strávily den plný her 

na chatě. Ve středu si to vynahradily, protože 
déšť v noci přešel ve sníh a všichni se probudili 

do bílého rána. Čtvrteční odpoledne bylo 
zaměřeno na prověřování naučených dovedností 

v rychlostním závodě. Poslední den, v pátek, žáci 
vyjeli na sjezdovku v maskách.  

 

 Turnaj ve vybíjené 
Dne 7. 4. 2016 se žáci 5. a 4. třídy (Jáchym 

Šebela, Stela Baranová, Štěpán Šebela, Kryštof 
Menšík, Veronika Bartošová, Richard Nytra, 

Lukáš Poledník, Nikola Stašicová, Adam Zbořil, 

Petr Vykrut, Albert Baran a Patrik Klepáč) 
zúčastnili okrskového kola turnaje ve vybíjené – 

smíšená družstva, který se konal ve Frýdlantu 
nad Ostravicí v ZŠ  T. G. Masaryka. Celkem 

hrálo 9 družstev  rozdělených do dvou skupin. 

Naši žáci odehráli v první  skupině čtyři zápasy, 
z nichž se jim sice první nevydařil, ale ostatní s 

plným nasazením a výbornou taktikou na hřišti vyhráli. Nakonec si odvezli pohár za krásné 3. 
místo!!!!!  

 
 První krůčky mladších žáků ve školním žákovském florbalu 

Dne 4. března 2016 sehráli žáci ve složení: Albert Baran, 4. tř., obránce, Patrik Klepáč, 4. tř., 

útočník,  Petr Vykrut , 4. tř., útočník,    Lukáš Poledník, 5. tř., obránce,  Adam Závodný, 5. tř., 
brankář,  Richard Nytra, 5. tř., obránce,  Jan Cochlar, 6. tř., útočník,  Jan Knapek, 6. tř., 

obránce,  René Šnyta, 6. tř., útočník,  dvojzápas ve florbalu se ZŠ Tyršova z Frenštátu p. R, který se 
uskutečnil na půdě soupeře v rámci velkého turnaje pořádaného televizí Polar a skupinou ČEZ. Naši 

žáci dokázali v prvním utkání uhrát remízu 2 : 2. Bohužel odveta už byla nad jejich síly a prohráli 2 : 7. 

Na to,  že šlo o  první zápas v jejich reprezentaci školy ve florbalu, si nevedli vůbec špatně. Nasbírali 
první zkušenosti a věřím, že i motivaci do další přípravy. Jejich věk a šikovnost je příslibem do 

budoucna. Je nutno si uvědomit, že turnaj je určen pro kategorii žáků i žákyň do 7. ročníku, a proto 
jsem byl sám překvapen, jak si poradili  v takové těžké pozici. Ředitel školy děkuje rodičům p. 

Závodné a p. Poledníkovi za pomoc při přepravě družstva do Frenštátu a zpět. 
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 Pohár  rozhlasu   

 V úterý 10. května 2016 se družstvo starších 
žákyň naší školy zúčastnilo okresního kola 

atletické soutěže Pohár rozhlasu. Na atletickém 
stadionu Slezan Frýdek Místek byla báječná 

atmosféra a slunečné počasí ji ještě umocňovalo. 

Děvčata  skončila až na 4. místě, ale vyzkoušela si 
atletické disciplíny na kvalitním povrchu, v 

regulérních podmínkách, které jim v současné 
době ve škole chybí, a získala tak zkušenosti do 

budoucna.  
Školu reprezentovaly:  

Eliška Chovančíková, Markéta Heisigová, Eliška Majerková, Edita Němcová, Denisa Šigutová, Marie 

Šnytová.  
 

 Přehazovaná 
V úterý 26. 4. 2016 se naše žákyně 

zúčastnily  okrskového  kola v přehazované  ve 

Frýdlantu nad Ostravicí. Děvčat z šesté třídy, pro 
které je turnaj určen, bylo málo, proto s námi 

jela i Nikola Stašicová z 5. třídy. Byla výraznou 
posilou družstva. Naše reprezentantky skončily 

na 5. místě, ale ve všech zápasech bojovaly a nic 
nedaly soupeři zadarmo.  

Školu reprezentovaly: Lucie Chovančíková, Anna 

Janasová, Monika Maroszová,  
Nikola Nevřalová, Nikola Stašicová,  Monika 

Šigutová, Isabela Štefková.  
 

 Štafetový pohár 

V úterý 26. dubna se žáci 3. – 5. tř. z naší školy 
Veronika Cochlarová , Anna  Bednárková, Markéta 

Menšíková, Tereza Davidová, Jakub Nikel, Adam 
Křenek, Ondřej Strnadel, Radan Šlechta, Andrea 

Blažková, Monika Fojtíková, Leoš Řezníček, 

Štěpán Menšík, Stela Baranová, Veronika 
Bartošová, René Kašpar a Kryštof Menšík 

zúčastnili okresního kola Štafetového poháru ve 
Frýdku-Místku na stadionu TJ Slezan. První se 

běžela štafeta 8 x 100 m (mladší a starší žáci), 
dále následovaly smíšené štafety 8 x 200 m 

(mladší spolu se staršími žáky ve skupinách A, B). Děti bojovaly ze všech sil. Časy všech štafet každé 

školy se sčítaly a v konkurenci 8 zúčastněných škol naši atleti obsadili pěkné 5. místo.  
 

 McDonald's CUP 
V úterý 3. května se chlapci z 1. ročníku - Filip 

Šigut, Šimon Šnyta, Štěpán Šnyta, Daniel Mikulka, 

Jan Macura, Mikuláš Nikel, a chlapci 3. ročníku - 
Jakub Nikel, Filip Látal, Dalibor Káňa, Martin 

Hrubiš, zúčastnili okrskového kola fotbalové 
soutěže školních družstev McDonald's Cup v 

Metylovicích. Naši kluci sehráli tři náročná utkání v 
chladném počasí. Statečně bojovali s fotbalovými 

týmy z Metylovic, Pržna a Pstruží. Z turnaje si sice 

neodnesli žádnou medaili, ale zkusili si zahrát proti 
silnému soupeři, poznali na vlastní kůži, jak je při 

fotbale důležitá dobrá fyzická kondice, kázeň, 
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koncentrace, spolupráce a týmový duch.  

Děkujeme tímto panu Oldřichu Menšíkovi a panu Pavlu Šigutovi za obětavé každotýdenní trénování 
našich žáků a jejich  podporu v průběhu turnaje. Přejeme jim trpělivost a chuť do další práce s dětmi. 

 
 Šplh - okrskové kolo 

17. 6. 2016 proběhlo ve Frýdku-Místku okrskové 

kolo ve šplhu. Družstva chlapců (Kryštof Menšík, 
Adam Zbořil, Daniel Sebera a Leoš Řezníček) a 

dívek (Andrea Blažková, Monika Fojtíková, 
Veronika Bartošová a Žaneta Čajánková) z naší 

školy se tohoto klání zúčastnila. Tým chlapců byl 
úspěšnější a postoupil do okresního kola, kde už 

na konkurenci velkých škol nestačil. I tak jim i 

děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy a k úspěchům blahopřejeme.  

 
 

 

Olympiády 
 

 Logická olympiáda 
V říjnu se uskutečnila školní kola této již docela známé soutěže, kterou pořádá společnost Mensa. Do 

krajského kola sice nepostoupil nikdo, výsledky však byly o poznání lepší nežli v předchozích letech. O 
to nám také jde - vítězit sami nad sebou a posouvat se vždy alespoň o kousíček dopředu. 

V kategorii A - I. stupeň - byli nejlepší tito žáci: Kryštof Menšík z 5.tř., Marek Hanus z 2. tř. a Daniel 

Sebera z 5. tř.,  a v kategorii B – 2. stupeň - Jana Mikulková z 8. tř., Anita Nytrová z 8. ř. a Ondřej 
Cohlar z 9. tř.    

 
 Čeština je jazyk bohatý 

Dne 7. a 8. prosince se část žáků 8. a 9. třídy věnovala v prvních vyučovacích hodinách vypracování 

úkolů dalšího ročníku Olympiády v českém jazyce.  V pondělí uvažovali a řešili 9 úkolů z mluvnice, v 
úterý pokračovali slohovou úvahou na zajímavé, ale obtížné téma - Říká se: “Nežijeme proto, abychom 

jedli, ale…“   Letošní zadání vypracovalo 6 osmáků a 8 žáků z devítky. Po opravení a vyhodnocení 
všech prací se na 1. místě  umístil Martin Strnadel z 8. třídy, získal 11,5 bodu. O 1,5 bodu méně 

získala Eliška Majerková z 9. třídy a obsadila tak stříbrnou příčku. Všem zúčastněným děkuji za snahu 

zamýšlet se všestranně nad jazykovými jevy v zadaných úkolech. Martinu Strnadlovi přejeme hodně 
zdaru a tvůrčích nápadů do okresního kola této soutěže, která se bude konat ve Frýdlantu nad 

Ostravicí. 
 

 Okresní kolo Olympiády v českém jazyce  
Pondělní ráno 8. únorového dne vypadalo nevlídně a podmračeně, ale pro osmáka Martina Strnadla 

bylo plné očekávání. Jako vítěz školního kola češtinářské olympiády jel soutěžit ve znalostech 

mateřštiny v okresním měřítku do Frýdlantu n. O. Stejně jako ve škole musel plnit dvojí úkoly – 
nejdříve přemýšlel nad mluvnickou stránkou, poté se dal do práce nad slohovým úkolem. Z celkového 

počtu 38 soutěžících se umístil na 25. místě.   
 

 Matematický klokan 

V měsíci březnu se zúčastnili žáci 2. - 9. třídy v kategoriích Cvrček (2. - 3. tř.), Klokánek (4.-5.), 
Benjamín (6. - 7.) a Kadet (8. - 9.), již tradiční soutěže Matematický klokan, která se píše po celém 

světě.  Zde jsou jména těch nejlepších v každé kategorii: Madryová Lenka (3. tř.), Sebera Daniel (5. 
tř.), Sebera Ondřej (7. tř.), Struziaková Lada (8. tř.) Všem úspěšným řešitelům gratulujeme.  

 
 Pythagoriáda 

Další matematickou soutěží, která na konci měsíce března „potrápila“ zájemce z řad žáků 6.-8. třídy, 

byla Pythagoriáda. V této soutěži se řeší po dobu 60 minut celkem 15 úloh a všichni úspěšní řešitelé 
postupují do dalšího – okresního kola. Těmito žáky se stali: Šnyta René, Hrubišová Ivana a Kunz Josef 

z 6. třídy a Nytrová Anita ze třídy 8.   
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Soutěže 
 

 
 Výtvarné úspěchy našich žáků 

S dětmi z výtvarného kroužku jsme se zapojili do výtvarné soutěže, kterou vyhlásil DDM v Lanškrouně, 

jejímž tématem byl VODNÍ SVĚT. Žáci výtvarně 
zpracovávali pohádky, pohádkové bytosti, bájné 

postavy.  Ve svých věkových kategoriích se nejlépe 
umístili žáci Amálie Strnadlová, Petr Vykrut a Matouš 

Vávra. Za výtvarně zpracované téma  Podvodní plavidlo 
získala ocenění Sára Vykrutová. 

Mezi dětmi dobře známý časopis PASTELKA pravidelně 

otiskuje výtvory malých výtvarníků. Také nás přizval k 
účasti na vyplnění výtvarné stránky tohoto časopisu. 

Kreslili jsme na různá témata, která nám byla zadávána. 
Do únorového čísla byla vybrána a otištěna kresba 

pejska od Amálie Strnadlové.   

NAMALUJ VESELOU RYBU! Tak znělo téma výtvarné soutěže vyhlášené ABF FOR FISHING v Praze. 
Velkou radost nám udělala Tereza Valštýnová, která obsadila 3. místo.  

 
 Charita Javorník – Cesta tří králů 

A máme zase radost z výtvarného úspěchu Sáry Vykrutové. Malovali jsme na téma „Cesta tří králů“. 
Odborná porota vybrala v I. kategorii výtvarnou práci žákyně I. třídy Sáry Vykrutové a udělila jí 2. 

místo. Slavnostní vyhlášení a předávání cen proběhlo 19. 3. 2016 v jesenickém kině Pohoda. Moc 

gratulujeme. 
 

 O pohár čeladenské ovečky 
Dne 4. 3. 2016  proběhla v ZŠ Čeladné slavnostní vernisáž výtvarné soutěže „ O pohár čeladenské 

ovečky. Pro děti, po slavnostním vyhlášení výsledků, byl připraven zajímavý program – taneční 

vystoupení, při kterém si děti také zatančily, byl jim promítán film, připraven bohatý raut. I o dospělé 
– rodiče, starosty, učitele bylo mile postaráno. Děti si užily a všichni jsme odcházeli s dobrou náladou 

ze skvělé akce. Mé poděkování patří rodičům Máji Míčkové, Sáry Vykrutové a panu starostovi T. 
Hrubišovi, který byl také s námi podívat se na naše malé úspěšné výtvarníky. 

 

 Výtvarný kroužek 
DDM Přeštice vyhlásil další ročník výtvarné soutěže - Moje nejmilejší zvířátko.  Do této soutěže jsme se 

opět zapojili. Děti kreslily a malovaly svá oblíbená zvířátka – domácí i ze ZOO. Ze zaslané výsledkové 
listiny jsme měli velkou radost – 3. místo obsadila Klára Konečná a 10. místo Magdalena Klepáčová. 

Získaly velmi pěkné ceny. 
 

 Terezín 2016   

Každoročně se zapojujeme do výtvarné soutěže vyhlášené v Terezíně. Téma letošního ročníku znělo – 
„ Vyučování bylo přísně zakázáno“. Děti se dlouho zamýšlely nad tématem, srovnávaly podmínky 

vzdělávání tenkrát v Terezíně a nyní v současné škole a uvědomily si hodnotu získaných vědomostí i 
výhody, které jim dnešní škola poskytuje. Pak už byl jen krůček k vytvoření velmi zajímavých 

výtvarných prací. Jejich vyhodnocení nám přineslo radost, protože v I. kategorii (žáci 1. až 5. ročníku) 

získal 1. místo Petr Vykrut.  
 

 Malí výtvarníci opět  úspěšní  
Výtvarný ateliér Malování kreslení v Praze 2 vyhlásil výtvarnou soutěž – Namaluj svůj vysněný den. V 

kategorii dětí do 9 let obsadila nádherné 2. místo žákyně I. B třídy Eliška Peroutková a získala krásnou 
cenu – semestrální kurz – Kresba malba pro děti v hodnotě 4 750,- Kč.  
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 Soutěž hlídek mladých zdravotníků  

Znát alespoň základy poskytování 
první pomoci je morální povinností 

každého z nás. Žáci naší základní 
školy mají možnost získat znalosti a 

dovednosti pro poskytování první 

pomoci v kroužku Mladý zdravotník. 
Český červený kříž pořádá každoročně 

pro děti oblastní soutěž hlídek 
mladých zdravotníků. Hlídky soutěží v 

praktickém provedení první pomoci s 
použitím standardního zdravotnického 

materiálu i improvizovaných 

prostředků, dopravě postižených a 
obvazové technice. Letos tvořila 

hlídku pětice žáků 5. třídy ve složení Karolína Toflová (velitel) a členové Matyáš Kadúch, Marek 
Strnadel, Štěpán Šebela a Adam Závodný. Děti musely na soutěži projít cekem čtyřmi stanovišti a 

prokázat své znalosti a dovednosti. Prvním úkolem bylo předvést dovednosti v obvazové technice a 

dopravě postižených, na dalším stanovišti, na figurantovi padnoucího z kola, poskytovaly děti první 
pomoc při krvácení z nosu a obou krvácejících loktech, dále ošetřovaly úraz obličeje a vybitý zub a 

upadnutí do bezvědomí. Hlídka pracovala téměř bezchybně, až při posledním úkolu ztratila větší počet 
bodů, ale přesto získala krásné 2. místo z celkového počtu osmi hlídek.  

 
 Oblastní a okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů 

Naše základní škola se každoročně účastní programu pro začínající cyklisty.  

Ve čtvrtek 5. 5. 2016 proběhlo ve Frýdlantu nad Ostravicí oblastní kolo dopravní soutěže. Letos 
reprezentovala naši školu dvě čtyřčlenná družstva ve dvou kategoriích: 

Družstvo II. kategorie: sedmačky Martina Foltýnová a Tereza Urbánková, které úspěšně bodovaly 
v testových otázkách, a deváťáci Milan Kunz a Ondřej Cochlar, kteří excelovali jízdou zručnosti, 

obsadilo v silné konkurenci pěkné 2. místo.  

Za družstvo I. kategorie bojovali páťáci ve složení: Matyáš Kadúch, Daniel Sebera, Lucie Polášková a 
Karolína Toflová. Přestože jsme i v této kategorii získali skvělé 

druhé místo, postoupili jsme překvapivě i do okresního kola, 
protože vítězná škola se v daném termínu nemohla soutěže 

zúčastnit. 

 
Před okresním kolem páťáci ale rozhodně nezaháleli. Opakovali 

testy, zkoušeli jízdu zručnosti a snažili se alespoň teoreticky 
seznámit s nástrahami dopravního hřiště. 

Okresní kolo soutěže mladých cyklistů se konalo 20. 5. 2016 ve 
Frýdku – Místku. Soutěže se zúčastnilo 14 družstev (po sedmi 

družstvech z každé kategorie), která postoupila z regionálních 

kol. Na soutěžící čekaly čtyři disciplíny: jízda zručnosti, jízda na 
dopravním hřišti, test ze znalostí první pomoci a testy z pravidel 

silničního provozu. Na správný průběh dohlíželi rozhodčí z řad 
učitelů a příslušníků Policie ČR a Městské policie a zástupce 

odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Frýdek – Místek. 

Protože za tyto tři disciplíny získali nemalé množství bodů, 
nepokazil jim celkově dobré skóre už ani „strašák“ v podobě 

jízdy zručnosti.  
Ve své věkové kategorii proto skončili páťáci v celkovém 

hodnocení na úžasném 2. místě! 
Odměnou jim byly nejen krásné ceny od Besipu, ale hlavně 

skvělý pocit, že soutěžit a uspět mohou i mezi silnou 

konkurencí!  
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 Loutnička 

Každý rok v březnu si mohou žáci poměřit se svými kamarády svoje pěvecké dovednosti. Letošní 
školní kolo soutěže zpěváků, nazvané Loutnička, se konalo 23. března a zúčastnilo se ho 36 

soutěžících. Děti volily převážně písně umělé, ale zpívaly radostně a s chutí. Porotu však malinko 
zarmoutilo, že se vytrácí lidová 

píseň. 

Ocenění získali tito zpěváci:               
1.  kategorie: 

1. místo: Laura Macurová, 1. tř.  
2. místo: Mikuláš Nikel, 1. tř. 

3. místo: Johana Kaslová, 1. tř.  
2.  kategorie: 

1. místo: Klára Konečná, 2. tř. 

2. místo: Zuzana Konvičková, 2. tř. 
3. místo: Markéta Menšíková, 3. tř. 

3.  kategorie: 
1. místo: Claudie Macurová, 4. tř. 

2. místo: Karolína Toflová, 4. tř. 

3. místo: nebylo uděleno 
4. kategorie – vícehlas: 

Porota udělila dvě první místa: Stele Baranové a Veronice Bartošové z 5. třídy a Janu Cochlarovi a 
Sebastiánu Šupolovi z 6. třídy. Všechny děti, které se umístily ve školním kole na prvních místech, jely 

30. března do Frýdlantu nad Ostravicí, kde se konalo obvodní kolo této soutěže. Tam bodovaly naše 
děti skvěle. Laura, Klára a Stela s Veronikou získaly ocenění nejvyšší. Claudie obsadila ve své kategorii, 

kde bylo přihlášeno nejvíce chlapců a dívek, krásné 2. místo. 

 
 Výtvarná soutěž 

ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice 
pod Ondřejníkem, a ČSOP Skalka 

v Kunčicích pod Ondřejníkem 

každoročně spolupracují na 
pořádání výtvarné soutěže 

s tématikou přírody. Stalo se již 
tradicí, že se účastní žáci školy 

kunčické i škol okolních obcí. 

Letošní téma výtvarných prací 
s názvem v ZOO bylo dětem 

školního i předškolního věku velmi 
blízké a ze zaslané tvorby bylo znát, 

že všechny pracovaly s velkou 
radostí. Z nejlepších dílek tak mohla vzniknout milá výstava, která byla slavnostně otevřena 2. června.  

Na vernisáži pozdravil hosty Jaroslav Goj, ředitel školy, který ve svém projevu děti pochválil za jejich 

snažení a popřál jim další tvůrčí nápady. Chválou nešetřil ani David Fojtík, který malým výtvarníků 
předal jménem ochránců přírody krásné ceny. Všem hostům návštěvu galerie zpříjemnil svým 

programem školní pěvecký sbor, vedený paní učitelkou Marií Kahánkovou. 
Největší radost tento den měly tyto děti: 

I. kategorie MATEŘSKÉ ŠKOLY  

1. místo Annika Fabiánová, MŠ TGM, třída Pastelka, Frýdlant n. O.  
2. místo Viktor Mičulek, třída Sluníčka, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O.  

3. místo Veronika Fojtíková, třída Motýlci, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O.  
4. místo Anna Pargačová, třída Motýlci, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O.  

II. kategorie 1. a 2. třída  
1. místo Kristýna Janečková, ZŠ Čeladná   

2. místo Sára Vykrutová, Zuzana Konvičková, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O.   

3. místo Johana Kaslová, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O.        
III. kategorie 3. až 5. třída  

1. místo Monika Fojtíková, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O.  
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2. místo Markéta Fedičová, ZŠ Čeladná  

3. místo Stela Baranová, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O.   
IV. kategorie 6. a 7. třída  

1. místo Lucie Chovančíková, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O.  
2. místo Tereza Janotová, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O.  

3. místo Monika Šigutová, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O.  

V. kategorie 8. a 9. třída  
1. místo Jana Mikulková, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O.  

2. místo Eliška Chovančíková, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O.  
3. místo Lada Struziaková, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O.  

Kolektivní práce MŠ  
1. místo třída Hvězdička, MŠ Janáčkova, Frýdlant n. O.  

Kolektivní práce ŠD  

1. místo ŠD, oddělení Žabky, ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p. O.  
 

Vystoupení žáků 
 

  Návštěva pěveckého sboru u seniorů 

Dne 8. prosince se zpěváčci ze školního pěveckého sboru vydali do místního DPS, aby o zimě a 
přicházejících vánočních svátcích zazpívali místním seniorům. Navštěvují je každoročně, vždy s 

pěveckým programem a přáním. Celé setkání je prodchnuto oboustrannou srdečností, ze strany 
dědečků a babiček dojetím, ze strany dětí velkou radostí a dárečkem za koledování. Ještě jednou 

přejeme všem obyvatelům DPS i celé naší krásné obce pohodové Vánoce prožité v rodinné pohodě a 

spokojenosti, do nového roku 2016 pak především pevné zdraví, aspoň trochu štěstí a spokojenosti.  
 

 Radostně budeme zpívati 

Tímto mottem by se asi dal shrnout letošní, již tradiční, předvánoční koncert. Všichni 
zúčastnění – dětský pěvecký sbor základní školy, obě mateřské školy, sedmáci i dětská cimbálová 

muzička Ondřejníček, zpívali opravdu s chutí, radostí dětem vlastní a opravdovým nasazením. Všechna 
vystoupení byla provázána průvodním slovem s připomenutím dávných i současných tradic. Odměnou 

pro účinkující byl potlesk vděčných posluchačů. Dříve, než jsme se rozešli do svých domovů, jsme si 

společně zazpívali 3 nejznámější koledy. Nezbývá, než ještě znovu popřát do nového roku všem 
kunčickým i vzdálenějším spoluobčanům pevné zdraví, klid, spokojenost a rodinnou pohodu. Kunčičtí 

„koledníci“ se už nyní jistě těší na další tak příjemné setkání, jako bylo toto předvánoční. 
Pěvecký sbor zazpíval písně o zimě také při rozsvěcení vánočního stromu. 

 

Kulturní akce 
 

 Návštěva kina 
Dne 7. října 2015  žáci 5. - 9. třídy v rámci projektu Planeta Země 3000 zhlédli ve frenštátském kině 

film o Africe. Naše škola se zúčastnila již třetího ročníku tohoto netradičního vzdělávání. V letošním 
roce byla školákům představena Východní Afrika jako kolébka lidstva i její život v současnosti. 

 

 Návštěva divadla 
2. března jely děti 1. a 2. třídy do Nového Jičína na divadelní představení Příhody včelích medvídků. 

Velmi se těšily na známé postavičky a také na veselé písničky, které tyto příhody provázejí. Pro mnohé 
to byl den sváteční také z toho důvodu, že návštěva velkého divadla není zážitkem každodenním. 

Školáci si při návštěvě divadla připomenuli také některé ze společenských zásad a seznámili se 

s pojmy jeviště, hlediště, osvětlovač, zvukař, herec a loutkoherec. Protože hezkých zážitků tento den 
bylo opravdu mnoho, měli příležitost vše také výtvarně zpracovat. 

 
 Divadlo sedmáků 

Několik dnů před vánočními svátky sehrála sedmá třída lidovou vánoční hru s koledami pro své rodiče. 
 

 Divadlo ve škole 

Ve čtvrtek 7. dubna navštívilo naši školu již poněkolikáté Divadélko pro školy z Hradce Králové. Mladší 
žáci mohli v galerii Karla Svolinského vidět živelné loutkoherecké představení ze života lesních zvířátek 

http://www.zskuncice.cz/akce-skoly/347-navsteva-peveckeho-sboru-u-senioru
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s názvem Nová dobrodružství veverky Zrzečky. 

Dvěma hercům se podařilo děti nejen zaujmout 
natolik, že dokázaly po celou dobu napjatě 

poslouchat, s herci i maňásky komunikovat, ale 
především opravdu každého rozesmát od ucha k 

uchu. Představení rozhodně nebyla žádná lehká 

oddechovka, ale legrační, přesto poučná, 
interaktivní a pro žáky i učitele skvěle využitá 

třičtvrtěhodinka.  
Být – či nebýt? Toť skutečně věčná otázka, jíž 

zahájila herecká dvojice své vystoupení pro žáky 
II. stupně. Tentokrát divákům stručně a opět vtipně připomněla, s čím se v divadlech mohou setkat. 

Přiblížila jim velikány, jakými byli např. Shakespeare, Carlo Goldoni, ale i třeba naši bratři Mrštíkové. 

Žáci se pobavili i poučili z ukázek tragédií a komedií, viděli scény z Hamleta, Lakomce, her Zdravý 
nemocný, Sluha dvou pánů, Cyrano a Maryša. Také toto své vystoupení herci doplnili vtípky a hrou na 

kytaru, neměli problém s udržením pozornosti žáků při svém hodinovém programu, dovedli je 
zaujmout.  

 

 
Zážitkové a adaptační programy 

 
 

 Zážitkový program pro šesťáky 
V rámci vylepšování vztahů mezi žáky třídy a vzájemného poznávání se s novými spolužáky proběhl 

dne 10. 9. 2015 zážitkový program. Aktivity pro děti zajistili čtyři lektoři ze Sdružení zážitkové 

pedagogiky z Kopřivnice. Zážitková pedagogika je pedagogický směr, který využívá zážitku jako 
prostředku výchovy a vzdělání. Byli jsme spokojení s organizací pobytu i přístupem lektorů, kteří si děti 

svými nadšením ihned získali. 
 

 Adaptační program v 1. B   

Dne 13. 11. 2015 proběhl v naší třídě adaptační 
program. Hned od rána bylo pro děti připraveno 

mnoho zajímavých a tvořivých aktivit. Žáčci se v 
budově školy i venku zapojovali do mnoha 

soutěží, sportovního klání. Pracovali ve 

skupinkách, družstvech, dvojicích i jako 
jednotlivci. Bylo vidět, že je každý úkol baví, vše 

dělali s obrovským nadšením a radostí. Cíl 
adaptačního pobytu byl nadmíru splněn. Děti 

spolu strávily chvíle i mimo vyučování, naučily se 
spolu více pracovat, tolerovat jeden druhého, 

pomáhat si navzájem, chovat se k sobě slušně, dozvěděly se o sobě něco navíc, utužily kamarádství. 

 
 Adaptační program v 1. A 

V pátek 6. listopadu přišli žáci 1. A do školy bez 
aktovek. Společnost „Za Obzor“ si pro ně 

připravila adaptační den formou zážitkové 

pedagogiky. Kurz probíhal na školním hřišti a v 
okolí školy, ale také ve třídě a v tělocvičně. 

Převážně pohybové aktivity, které navazovaly 
jedna na druhou, byly zaměřeny na poznávání 

kamarádů, ale i sebe v různých situacích. Děti 
byly vždy součástí nějaké skupiny, kde musely 

spolupracovat, komunikovat, pomáhat si, věřit 

si. Celá akce byla zakončena stezkou odvahy, 
kterou, i přes prvotní obavy, zvládly všechny děti.   

 



 
 

36 
 

 Preventivní program pro 1. - 3. třídy  

Dne 9. 2. se děti zúčastnily prožitkového programu pod vedením lektorů ze společnosti AVE Český 
Těšín.  Programy jsou akreditovány a jejich cílem je posílení a upevnění kamarádských vztahů mezi 

spolužáky.  
 

 Indiáni kmene Vycházejícího Slunce  

Žáci třetí třídy prožili dva červnové dny mezi 
indiány na táborové základně DDM Kopřivnice v 

Kletné v rámci zážitkového školního výletu. 
Náplň výletu byla zaměřena především na rozvoj 

pohybových dovedností, týmovou spolupráci, 
kooperaci, rozvíjení komunikace a 

zodpovědnosti. Prožili dny plné her a zábavy, 

aniž by si uvědomili, jakým důležitým 
dovednostem se naučili. Zároveň měli možnost 

se vzájemně seznámit s paní učitelkou J. 
Mecovou, která je povede od září ve 4. třídě. 

 

 Zážitkový program páté třídy 
Ve dnech 16. 6. – 17. 6. se 5. třída zúčastnila 

třídního zážitkového výletu v Kletné. Pod 
vedením vedoucích Marcely, Johany, Lindy, 

Dana, Reného z táborové základny DDM 
Kopřivnice se výlet vydařil podle našich představ. 

V programu nechyběla zábava, jako například 

hry: barevná strategie, vybíjená, hra o totemy, 
říkání básniček a další úžasné aktivity. Náplň 

výletu byla zaměřena především na komunikaci, 
vztahy v kolektivu, vzájemnou toleranci, 

soutěživost, sportovní aktivity a umění vyhrávat i 

prohrávat. 
 

Dopravní výchova 
 

Žáci IV. třídy měli během školního roku praktickou výuku dopravní výchovy na dětském dopravním 

hřišti ve Frýdlantu nad Ostravicí. Na podzim se vydali poprvé na hřiště, kde zjistili a vyzkoušeli si pod 
přísným dohledem, jak se mají správně chovat v silničním provozu.  Další dvě hodiny, které už 

proběhly ve škole, si zopakovali a procvičili dopravní značky a křižovatky. Nakonec si své znalosti i 
otestovali a 14. 6. 2016 je znovu obhajovali na dopravním hřišti, kde za splnění všech podmínek získali 

průkaz cyklisty. 
Činnost školní družiny 

 

Školní družina má tři oddělení odpolední družiny a jedno oddělení ranní družiny. 

I. oddělení pro žáky     1. třídy 

II. oddělení pro žáky    1. - 3. třídy 
III. oddělení pro žáky   3. - 5. třídy 

Ranní družina pro žáky 1. - 5. třídy 
Počet dětí v odpolední družině: 85, počet dětí v ranní družině: 30  

Činnosti ve školní družině - výtvarné, pracovně technické, literárně dramatické, hudební, 

společenskovědní, přírodovědní, sportovní a tělovýchovné, relaxační a odpočinkové, příprava na 
vyučování -  probíhaly dle zájmu dětí formou her a pravidelně se střídaly.  Snažíme se, aby činnost 

v družině byla pestrá, zajímavá a dávala dětem dostatečný prostor k seberealizaci. Pravidelnost je 
dětmi velmi vítaná a je jim k užitku neboť se tak vyvarujeme chaosu, činnosti se však mohly měnit 

podle momentálních přání a nálad dětí. Činnost ŠD se řídila celoročním rámcovým plánem školní 

družiny. Co nejvíce jsme využívali příznivého počasí k pobytu venku na nově vybudovaném 
multifunkčním školním hřišti a dětském hřišti MŠ a v přírodě. Zlepšení péče o školní pozemek, kdy byl 

pravidelně vysekáván trávník, mohly děti pobývat na školní zahradě i ve slunečných dnech ve stínu 
stromů čímž se podstatně prodloužila délka pobytu dětí na čerstvém vzduchu. 
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Kroužky pořádané školní družinou pro děti do páté třídy 

Snag GOLF (1. - 2. tř.) A. Stašicová pondělí 14.15 - 15.00 

Snag GOLF (3. - 5. tř.) A. Stašicová středa 14.15 - 15.00 

Výtvarné hrátky (1. - 5. tř.) I. Myslikovjanová úterý 14.15 - 15.00 

Výtvarné hrátky (1. - 5. tř.) I. Myslikovjanová čtvrtek 14.15 - 15.00 

 

Akce a soutěže, kterých se ŠD zúčastnila: 

Drakiáda, Halloween, výroba dárků pro děti z MŠ k zápisu prvňáčků, výroba dárků k setkání seniorů, 

výzdoba školních prostor – chodba, školní jídelna, třídy družin. 
Společné akce družin: 

Ekotvoření, družinová superstar, malování na sněhu, vánoční besídka, přehlídka hudebníků a zpěváků, 
hry a soutěže ke Dni Země, soutěž v logických hrách Chytrolín, švihadlová rekordiáda, indiánské 

odpoledne, malé divadelní představení. 
 

 Stavění a malování sněhuláků 

Počasí letošní zimy nám moc nepřálo. Sněhu bylo velmi málo. Proto hned jak nám napadl čerstvý sníh, 
jsme příležitosti využili a vyrazili ven stavět sněhuláky. Později jsme si vzali temperové barvy a 

pomalovali jsme je.  
 

 

 
 Družinová Superstar 

V dubnu 2016 se konala pěvecká soutěž 
„Družinová Superstar“ během které si děti 

vyslechly známé písničky v podání spolužáků. 

Děti se do soutěže přihlašovaly rády - je vidět, že 
jim zpěv přináší radost. 

 
 
 

 

 Den Země 
V pátek 6. 5. 2016 proběhlo ve školní tělocvičně 

již tradiční odpoledne se zajímavými úkoly ke Dni 

Země. Akce se zúčastnila všechna tři oddělení. 
Děti čekalo soutěžní odpoledne se zajímavými 

úkoly. Byly pro ně připraveny přírodovědné kvízy 
– poznávání stromů, květin a zvířat, jejich stopy, 

luštění křížovek, třídění kartiček, skládání puzzle 
s obrázky zvířat, úklid lesa a jiné zajímavosti, 

kterými si děti osvěžily tuto tématiku. 
 

 Chytrolín 

V pátek 27. května. 2016 strávily děti svůj volný čas ve školní družině u řešení logických her – 
piškvorek. Tyto hry podporují u dětí rozvoj strategického a logického myšlení, také motivují ke  

smysluplnému trávení volného času.  
 
 Švihadlová rekordiáda 

V pátek 3. 6. 2016 se konala v tělocvičně naší ZŠ soutěž ve skákání přes švihadlo „Švihadlová 
rekordiáda“. Soutěžilo se o co nevyšší počet bezchybných přeskoků bez časového omezení. Trénovalo 

se každou volnou chvilku ve škole, v pohybových chvilkách ve školní družině, někteří cvičili i doma.  
Před samotným skákáním jsme si zkontrolovali délku švihadla a připomněli si správnou techniku 

skákání. Mnohé děti se skákání teprve učily, ale přesto překvapily vysokým počtem naskákaných 

skoků. 
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 Indiánské odpoledne  

V úterý 28. 6. 2016 se na školním hřišti konalo 
zábavné indiánské odpoledne pro děti ŠD. Děti se 

na tento den dlouho připravovaly. Besedovaly o 
historii a životě indiánů, učily se obrázkové písmo, 

vyráběly totemy a indiánské bubínky, malovaly 

obrázky indiánů, vyráběly čelenky a indiánské 
oblečení.  Odpolední indiánská hra je zavedla na 

9 různých stanovišť, na nichž si ověřily své 
nabyté vědomosti a znalosti. Vyzkoušely si 

přechod přes jezero Titicaca, lov bizona, plížení 
k nepřátelskému táboru, krocení mustanga, 

střílení z luku, navlékání korálků, výrobu dýmky 

míru.  Nechyběl ani indiánský šaman s odměnou 
v podobě šamanského váčku. Vše bylo zakončeno 

opékáním uloveného bizona.  
 

 

 Malé divadelní představení 
Měsíc červen probíhal ve všech odděleních školní 

družiny mimo jiné i v pohádkovém duchu. 
Pohádky se nejen četly, ale také dramatizovaly. 

Děti si vybraly některé pohádky,naučily se určené 
role, vyrobily kulisy a kostýmy.  Ve středu 29. 

června se konalo malé divadelní představení pro 

žáky 1-5.třídy. Malí herci svým kamarádům 
postupně předvedli pohádky Chalupa  roubenka, 

O koblížkovi, Kohoutek a slepička, Dvanáct 
měsíčků, O veliké řepě. Obecenstvo odměnilo 

malé herce potleskem. 

 
 

 
 

Environmentální výchova 

 
V budově školy jsou umístěny sběrné kontejnery na použité baterie a drobné elektrospotřebiče, 

kontejner na použité tonery a nově vybudovaný kompostér ve venkovním areálu školy. 
 

 Sběr papíru 
I v letošním školním roce se naše škola zúčastnila soutěže vyhlášené společností Sběrné dvory, s.r.o.  

V průběhu roku jsme měli 2 sběrové týdny – v měsíci říjnu a květnu. Výtěžek ze sběru papíru bude 

použit na nákup výtvarných pomůcek pro žáky. 
 

 Recyklohraní 
Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin. Tento program nejenže 

vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět k ochraně 

životního prostředí. Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. 
Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky 

recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo 
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás 

zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše škola získala certifikát vypovídající nejen o 
přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. 

Z programu „Recyklohraní“ je rovněž možno výměnou za body získané za sběr baterií, drobného 

elektroodpadu a prázdných tonerů pořídit sportovní náčiní či volnočasové pomůcky pro žáky. Čím více 
bodů získáme, tím více odměn budeme moci získávat pro děti. A proto třiďte s námi! Speciální nádoby 
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na baterie, drobná elektrozařízení nebo na prázdné tonery najdete v přízemí školy vedle školní 

družiny. 
 

 Sběr PET víček 
Ve školním roce 2015/2016 probíhal sběr PET víček za účelem sbírky pro nemocnou holčičku Elišku 

Němcovou.  Z výtěžku za shromážděná PET víčka je Elišce hrazená nákladná rehabilitace. 

 
 

Spolupráce se SRPdŠ 
 

 Drakiáda 2015 
V úterý 27.10.2015 uspořádalo pro děti SRPDŠ 

ve spolupráci se školou  již tradiční Drakiádu. Od 

14:30 se začali na obloze objevovat první draci a 
pozvolna jich přibývalo. Menší děti, které to s 

draky ještě tolik nedovedou, si mohly vyrobit 
pěkného dráčka na špejli nebo vybarvit si 

omalovánku s dráčkem. Nemohl zde chybět ani 

náš veliký školní drak. Tomu děti zdobily ocas 
barevnými stuhami z krepového papíru a snažily 

se překonat loňský rekord v jeho délce. Úsilí se 
vyplatilo a loňský rekord byl překonán o 15 

kroků. Po vydatném úsilí přišlo vhod i malé občerstvení, které připravily dětem paní kuchařky. Na 
závěr byli oceněni draci domácí výroby a jejich majitelé získali diplom a cenu. Ale i ostatní děti dostaly 

malou sladkou odměnu, a tak spokojeně odcházely domů.     

 
 Lednové plesání 

Letošní plesání pořádané tradičně SRPdŠ se 
vrátilo nejen na Huťařství (protože jej sdružení 

rodičů a přátel školy uspořádalo společně se 

členy spolku Tradice v Kunčicích), ale také o 
třicet let zpět do let osmdesátých. Tomuto 

odpovídalo jak oblečení mnohých návštěvníků, 
tak výzdoba sálu, tombola a také taneční 

vystoupení, které si pod vedením Martina 

Matýska připravily děti navštěvující ve škole 
taneční kroužek. Předvedly přehled 

diskotékových tanců od sedmdesátých let po 
současnost. Vystoupil také mladý nadějný pár 

Dominik Mylek a Nikol Honcnejmanová, který 
zatančil bezchybnou sambu a tanec cha-cha. Retro nádech mělo také vystoupení taneční skupiny z 

Kopřivnice. Lednové plesání se opravdu vydařilo. 

 
 Dětský karneval 

K zimě neodmyslitelně patří karnevaly. SRPdŠ jej 
letos připravilo na úplně poslední zimní den. 

Předtím proběhly karnevaly ve školkách, ve 

cvičení rodičů s dětmi a vůbec všude možně a 
všechny byly určitě úžasné. Zde přinášíme 
fotografii ze školního karnevalu. V maskách 

ovšem byly nejen děti školou povinné, ale i 

miminka a dospěláci. Nálada byla téměř letní, 
tedy pozitivní a veselá, ale přesto jsme si na-   

konec neodpustili v poslední době již tradiční 
závěrečnou koulovačku. 
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 Dětský den 

Dětský den se konal v sobotu 4. června od 
patnácti hodin na hřišti za školou. Akce nabídla 

doprovodný program plný soutěžních her a 
dobré muziky. Děti si užily  skákacího hradu, 

parního vláčku, viděly ukázku modelů letadel a 

aut, malování na obličej, ukázky westernového 
ježdění na koních, práci s bičem, lasem a pistolí 

pod vedením manželů Rárových. Bylo zajištěno 
bohaté občerstvení. 

 
 

 

Výlety a exkurze 
 

 
 Naučná i poučná exkurze do Štramberku 

Dne 29. 9. 2015 se pátá třída vydala do Štramberku po stopách 

dávné historie. Téměř všechny děti v předchozích letech navštívily 
štramberskou Trúbu, ale jen málokdo věděl, že ve Štramberku je 

jeskyně a že se v tomto městě těží vápenec, hornina, o které jsme se 
učili v přírodovědě. Skupinky dětí si připravily krátké referátky o 

objektech - Národní sad, jeskyně Šipka, lom na Kotouči, muzeum 
Zdeňka Buriana a v neposlední řadě i o Kamenárce. místě, kde se 

vyskytuje motýl jasoň červenooký a ještěrka zadní, tvorové, které 

nenajdete nikde jinde v ČR. Nezahlédli jsme je sice, ale děti vytvořily 
z kamení nápis KPO jako památku na naši návštěvu. K naší 

spokojenosti přispělo i krásné počasí a pekárna, na kterou jsme 
narazili při odchodu ze Štramberka. V ní jsme zhlédli výrobu 

Štramberských uší, které si děti zakoupily. Už nyní se těšíme na další 

společný výlet, na kterém na vlastní oči uvidíme věci, o kterých se 
učíme.     

 
 Návštěva planetária 

V úterý 10. 11. 2015 žáci 5. a 7. třídy navštívili ostravské planetárium. Nejprve si za doprovodu 

odborníků prošli novou stálou expozici věnovanou aplikované matematice, fyzice, geologii, geografii, 
vyzkoušeli si měsíční gravitaci, otáčeli se pomocí gyroskopu, vytvořili minitornádo, pokoušeli se vyvolat 

zemětřesení, vlnou tsunami zatopit vesničku a mnoho dalšího. Pak následoval program Astronaut v 
projekčním sálu planetária. Věřím, že děti měly nejen zážitek, ale že si také odnesly informace do 

mnoha výukových předmětů.  
 

 Výlet do Ostravy – Multikino Cinema City Nová Karolina 

V pátek 19. 2. 2016 jsme s prvňáčky vyjeli do ostravského kina do. Děti si výlet samy zvolily a vybraliy 
si film – Alvin a Chipmánkové – Čiperná jízda. Také naše jízda vlakem byla veselá a zábavná, rodiče 

připravili na zpestření chvil ve vlaku zábavné hry. Děti byly nadšené! Kino i film se jim velmi líbily. 
Potom jsme navštívili BLUDIŠTĚ. Pobyt v něm – to bylo něco pro ně! Úžasný zážitek! A pak…..zpáteční 

cesta vlakem……………a domů. 

 
 V korunách stromů 

V dubnu se uskutečnil odpolední výlet 6. třídy na naučnou stezku do Frenštátu pod Radhoštěm. Žáci 
se prošli  stezkou v korunách stromů, vrbovou stezkou na Rekovicích a byli se podívat také  u 

skokanských můstků.  
 

 Návštěva Úřadu práce ve Frýdku – Místku 

Dne 5. května 2016  navštívila 8. třída Úřad práce, kde žáci formou besedy diskutovali o volbě 
povolání. 
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 Školní výlety 

1. A  - Lešná ZOO 
1. B  - Lešná ZOO 

2. tř. - Ostrava Dinopark a ZOO 
3. tř. - Kletná – dvoudenní zážitkový výlet 

4. tř. - Lysá hora - turistika 

5. tř. - Kletná – dvoudenní zážitkový výlet 
6. tř. - Štramberk, Starý Jičín, Nový Jičín -     

          poznávací výlet 
7. tř. - Kletná – dvoudenní zážitkový výlet  

8. tř. - Rožnov p. R. - cykloturistika 
9. tř. - Dolní Bečva, Rožnov p. Radhoštěm –       

          turistický třídenní výlet pod stany                                       
 

 
 

Galerie Karla Svolinského – GKS 
 

 

Prostory školní galerie nejsou využívány jenom pro potřeby školy. Jsou důležitým místem pro 
setkávání lidí z obce a také všech těch, které těší výtvarné umění známých či začínajících umělců, ale i 
první výtvarné krůčky dětí. 

 Sonáta hlubokého lesa 

22. dubna byla slavnostně otevřena výstava 
výtvarných prací s názvem Sonáta hlubokého 
lesa. Autorka výstavy paní Šárka Kolaříková je 
rodačkou z Čeladné a zároveň absolventkou naší 
školy. Po studiích na SUPŠ v Praze a PF UP v 
Olomouci se kromě vlastní tvorby, která 

zasahuje do oblasti ilustrátorské (např. 
encyklopedie pro děti s vadami řeči), návrhářské 
(navrhla celou řadu obalů na potravinářské 
výrobky), věnuje také přípravě mladých 
výtvarníků na Střední umělecké škole v Ostravě. 
Pracuje rovněž v oblasti kaligrafie a 

písmoterapie. Autorku i její tvorbu návštěvníkům 
přiblížil pan Aleš Molata, který zavzpomínal na 

úplné začátky v tvorbě výtvarnice, ale i na pedagogy, kteří její talent odhalili a pomohli rozvíjet. 
Pěkné odpoledne se snažili vytvořit žáci naší školy, kteří vystoupili s krátkým pěveckým programem. 
Diváci si poslechli také operní árie v podání p. uč. Marie Kahánkové. Galerii tentokrát navštívil velký 
počet hostů, což svědčí o zájmu veřejnosti nejen o výtvarné umění, ale i o dění v kunčické škole. 

 

 Další akce v GKS 
 

Recitační soutěž 
Pěvecká soutěž  

Čtenářská soutěž 
Předčítání z krásné literatury 

Divadelní představení  

Prezentace zájmových kroužků 
Výtvarná soutěž 

 
 

 

 
 

 7. třída 
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10. MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEJÍ AKTIVITY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI  

 
 

Personální obsazení: 

      

MŠ školní - 626 Personál MŠ dolní – 316 Personál 

Třída Ptáčat: 
Naděžda Svobodová 

Šárka Fialová 
Třída Kuřátek: 

Mgr. Barbora Golová                      

Markéta Macurová 

Třída Motýlků: 
Zdeňka Zelová 

Mgr. Aranka Barešová 
Třída Sluníček: 

Mgr. Pavla Demeterová                         
Renata Klimešová 

Úklid: Věra Kahánková Úklid: Markéta Uřinovská 

Výdej stravy: Petra Pytlová Výdej stravy: Jana Niklová 

 

Mateřskou školu navštěvovalo 112 dětí – 4 třídy po 28 dětech:  
MŠ školní 626    –   třída Motýlků a Ptáčat  

MŠ dolní 316     –   třída Kuřátek a Sluníček 
 

Třída Motýlků je zaměřena na ekologickou výchovu, dramatickou výchovu, spolupráci s místní 

organizací Ochránců přírody, samostatnost a přípravu dětí k úspěšnému nástupu školní docházky.   
Třída Ptáčat je zaměřena na hudbu, tanec, folklór a estetickou výchovu, samostatnost a přípravu 

dětí k úspěšnému nástupu školní docházky. 
Třída Sluníček je zaměřena na estetické cítění, výtvarnou a hudební výchovu, hru na flétnu, 

dramatiku, environmentální výchovu, přípravu dětí k úspěšnému nástupu školní docházky. 

Ve třídě Kuřátek jsou nejmladší děti ve věkové skupině 2 – 4 let  
 

Folklorní soubor Dolňánek 

 
Tento školní rok byl ve znamení dvacátého výročí práce folklorního kroužku Dolňánek. 

V sobotu 10. října vyvrcholily téměř dvouhodinovým pořadem oslavy dvaceti let fungování dětského 
souboru Dolňánek.  Pořadem velmi profesionálně provázel pan Tomáš Gross, tiskový mluvčí 

městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm.  Dětský folklórní soubor Dolňánek vznikl před dvaceti 
lety jako kroužek v Mateřské škole Dolní v Kunčicích pod Ondřejníkem. U zrodu tohoto nápadu stály 

dvě Danušky – Dana Svobodová z Kunčic pod Ondřejníkem/Trojanovic a její švagrová Dana 

Svobodová z Trojanovic/ Frenštátu pod Radhoštěm, která tento kroužek u nás založila a dlouhou dobu 
i vedla. Hudební doprovod krátce zajišťovala Mgr. 

Marie Kahánková. Od roku 1996 až do současné 
doby doprovází děti na klavír Naďa Svobodová. 

Na nácviku s dětmi se podílí paní Věra Kahánková. 
První kroje, ve kterých děti vystupovaly, byly 

zapůjčeny z Trojanovic, ale časem jsme si nechali 

ušít kroje vlastní. Jedná se prakticky o zmenšenou 
variantu dospělého kroje ze zdejší oblasti lašsko-

valašského pomezí včetně obutí do kožených 
starodávných krpců. Vesty pro děvčata i chlapce 

ušila paní Vlaďka Hrubešová, která se zabývá 

šitím krojů. Paní Hrubešová volila takové 
zpracování, které by mohlo odpovídat podobě 

kroje v Kunčicích pod Ondřejníkem a okolí, jak se nosil před 150 lety. Ostatní krojové součásti ušily 
vedoucí Dolňánku svépomocí, nebo si je nechaly ušít podle vzoru krojů, ve kterých tancují okolní 

folklórní soubory. V souboru tančí nejen předškolní, ale i mladší talentované děti. Při vystoupeních se 

po dobu dvaceti let nikdy ani jedno pásmo úplně neopakovalo. Pásmo se rodí doslova na koleně, kdy 
společně s Danou Svobodovou, hlavní naší choreografkou, vymýšlíme témata a k nim vybíráme 
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vhodné písničky a tance.  Díky tomu, že sama aktivně hraje ve folklórním souboru Radhošť z 

Trojanovic čerpáme při tvorbě z písniček a tanců zapsaných v okolí Kunčic a zdejším lašsko-valašském 
pomezí.  Velkou výhodou je, že děti nenacvičují pouze jednou týdně v kroužku, ale mají spoustu 

příležitostí ke zpěvu a pohybu během dne v mateřské škole. 
Práce s dětmi je vždy náročná, ale za to krásná. Folklór k našemu okolí neodmyslitelně patří a pro 

naše děti se stal součástí každého dne. Písnička zpívaná dětmi vždy vykouzlí úsměv na tváři, a když se 

toto všechno smíchá dohromady, vznikne vám něco, co rozdává radost všem a všude. 
 

 Dolňánek se prezentoval v tomto roce takto: 
- Vystoupení na Dni obce  

- Výstava fotografií  k dvacátému výročí v Galerii Karla Svolinského 
- Oslava výročí Dolňánku na Huťařství   

- Vystoupení Dolňánku na oslavách folklorního souboru v Trojanovicích  

- Vánoční pásmo na „Školním vánočním koncertu“ v kostele Svaté Maří Magdalény 
- Oblastní kolo „Mateřinky 2016“ ve Valašském Meziříčí. 

- Vystoupení Dolňánku pro důchodce 
- Vystoupení Dolňánku na Setkání cimbálových muzik 

 
Péče o talentované děti 

 
V rámci nadstandardní péče o děti talentované v  mateřské škole děti pracovaly v odpoledních 

aktivitách:  

Mateřská škola Školní: „Dolňánek“, výtvarné aktivity, přírodověda, dramatizování,  
Mateřská škola Dolní: hra na flétnu, enviromentální kroužek, „Šikovné ruce“, dramatizování 

Spolupráce s TJ Sokol: fotbal pro předškolní děti v tělocvičně ZŠ 
 

Projekty a akce MŠ školní 
 

 Putování se skřítkem Podzimníčkem 

Jednoho slunečného rána, kdy se nám příroda předváděla v těch nejkrásnějších barvách, větší děti 
z mateřské školy školní našly před vchodem postavičku Podzimníčka s tajemným pytlíkem plným 

dopisů a úkolů. 
Vydaly se tedy na cestu s očekáváním, co jim skřítkové připraví. A hned první úkol jim dal pořádně 

zabrat – složit velkou žlutou rozstříhanou hrušku. Po splnění tohoto úkolu jsme se vydali po „Valašské“ 

směrem k lesu. Díky podpory a navigaci zvědavé sojky, která naši cestu provázela, se podařilo 
všechny úkoly splnit a na všechny otázky odpovědět. Dokonce jsme v lese postavili i mnoho domečků 

pro skřítky a jejich kamarády. Ale všechno neprobíhalo tak hladce, jak by se mohlo zdát. Najednou se 
ozvaly prapodivné zvuky, a skřítek Podzimníček, který se dosud nechal nosit v batohu paní školnice, 

byl fuč….  Měli jsme starost, kde může být, ale protože jsme na to nemohli přijít, pokračovali jsme 
v cestě. Stále jsme ještě totiž neměli to hlavní – kouzelnou hrušku. Ale co se nestalo? Při vycházení 

z lesa se znovu ozvala naše kamarádka sojka a dávala nám znamení. Vtom jsme pod osamělým 

stromem (který mimochodem nebyl ani hrušeň), našli jednu žlutou hrušku. Víte, jak jsme poznali, že 
je to ta pravá kouzelná? Byly v ní otištěny malé zoubky – to skřítkové chtěli zkusit, jestli je dost 

sladká. Měli jsme velkou radost, že jsme všechno zvládli  a těšili jsme se na oběd, který nám připravili 
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v penzionu Ondřejník. Při vstupu do restaurace jsme ale všichni strnuli. Na skříňce seděl náš skřítek 

Podzimníček a potutelně se usmíval. Jak se tam mohl dostat?  
Když už byl celý den tak zvláštní, poprosili jsme pana kuchaře, jestli by nám z té naší hrušky nemohl 

uvařit kouzelná povidla. Jaké bylo naše překvapení, když po obědě dostal každý misku těch 
nejsladších  a nejkouzelnějších hruškových povidel na světě. 

 

 Vystoupení na obecním plese 
Dne 5. 2. 2015 se děti ze třídy Motýlků ze ZŠ a MŠ 

Karla Svolinského v Kunčicích p. O. objevily na 
obecním plese s  vystoupením ,,Ledové království", 

které již proběhlo jednou na Huťařství při 
příležitosti ,,Rozsvěcení vánočního stromu". Diváci 

je opět odměnili obrovským potleskem, který si 

děti opravdu zasloužily, protože se velmi snažily 
a  tančily, jak nejlépe dovedly. Byl to pro ně 

neopakovatelný zážitek. Velké díky si zaslouží paní 
místostarostka Mgr. Michaela Šebelová, která 

vystoupení na plese skvěle zorganizovala. 

 
 

 „Dolňánek“ opět na Mateřince! 
Oblastní kolo Mateřinky 2016 se letos konalo v 

nám blízkém Valašském Meziříčí 9. března a naše 
děti se - jak jinak - těšily. Nacvičily pásmo s 

názvem „Dráteníček“, které už na veřejnosti 

kdysi dávno děti předvedly, ale po menších 
úpravách jsme se rozhodly toto pásmo předvést 

veřejnosti, která se vždy na Mateřince mění. Děti 
měly spoustu rekvizit a  během vystoupení se 

převlékaly za ševce, řezníky, mlynáře, kováře a 

kominíka. Nebylo to vůbec jednoduché, protože 
se zpívalo, tančilo a k tomu ještě převlek 

řemeslníka. Ale pro naše děti, které když 
chytnou tu správnou notu, není nic nemožné. A 

tak se pásmo zdařilo a děti z Kunčic se jely 

pochlubit svým vystoupením. V hledišti nechyběli rodiče, kteří se přijeli poprvé na své děti podívat a 
taky pan starosta, který je velkým příznivcem a samozřejmě i kritikem. Kritika ovšem nebyla vůbec 

potřeba a děti si vysloužily jak obrovský potlesk, tak pochvalu a uznání nejen od svých rodičů, ale i od 
všech, kteří vystoupení zhlédli. 

 
 Jak Dolňánek slavil Velikonoce 

K svátkům jara patří hry, písničky a koledování! A 

tak se děti z Dolňánku z mateřské školy ve škole 
rozhodly zakoledovat si tak, že se utkají společně 

se svými kamarády o titul „Nejšikovnější zajíček“. 
A v čem se vlastně soutěžilo? Téma bylo jasné – 

„Velikonoce“. Děti se procvičily ve velikonočním 

kvízu, závodily s vajíčkem na lžičce, skládaly 
rozstříhanou kraslici, počítaly, kolik vajec snesla 

slepička, koulely pštrosí vejce slalomem. Děti se 
vzájemně povzbuzovaly a se svými košíčky si 

vykoledovaly spoustu sladkých odměn. A chcete 
vědět, kdo získal titul? Ten přece získaly všechny 

děti, které se zajímavou hrou naučily zase něco 

více o Velikonocích. 
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 Kouzla a čáry 

Chtěli byste zažít den plný kouzel a 
čarodějnického zaříkávání? To byste se museli 

objevit v pátek 29. dubna v MŠ školní ve třídě 
Ptáčat, kde se konal velký Slet čarodějnic a 

čarodějů. Děti, paní učitelky i všichni ostatní 

zaměstnanci v krásných čarodějnických kostýmech 
prožívali svůj čarodějný svět. Hned ráno se pustili 

s vervou do pečení čarodějnických kouzelných 
sušenek, kde kromě vajec z černého kohouta, 

mouky mleté v čertovském mlýně a prapodivných 
pečících prášků nesměla chybět ani kobylčí noha, 

muší křídlo či myší chlup. Dopoledne si děti hrály 

čarodějné hry a soutěže a pak přišel ten 
nejdůležitější okamžik. Každý z čarodějů a 

čarodějnic svěřili paní učitelce svoje největší prohřešky, ta je napsala na papírek, děti si je samy hodily 
do kotle a pak jsme společně venku všechny hříchy spálili. A tak už máme třídu Ptáčat plnou jenom 

hodných dětí, které tajemná kouzla zbavila zlobení. 

 
 Byli jsme v ZOO 

Prvním impulsem uskutečnit výlet do ZOO bylo 
vyhlášení soutěže „ Ochránců přírody“ namalovat 

s dětmi zvířátka ze ZOO. Počasí nám přálo, 
sluníčko svítilo a nám se nejvíce líbilo u žiraf. Na 

žirafí rodinku jsme se dokázali dívat hodně 

dlouho. Až do chvíle, kdy si jedna žirafa chtěla 
přivlastnit Vojtovu kšiltovku. Opice měly mláďata 

a pozorovat jejich akrobatická vystoupení bylo 
zábavné. Pavilon plazů měl taky své kouzlo. V 

poledne jsme si všichni dali oběd na terase 

restaurace a pak hurá na netopýry. Nikdo se 
nebál a netopýři nám neublížili. 

Pak jsme se ještě vydali do dětského lanového 
parku, kde se děti vydováděly, jezdily na dětské lanovce a užívaly si atrakcí, které běžně nemají.  

Menší děti ukolébal autobus k spánku a ty starší si stále měly co vyprávět. Výlet se nám vydařil a my 

se teď můžeme s chutí pustit do malování a kreslení zvířátek, které jsme na vlastní oči viděli. 
 

 Dolňánek v Kozlovicích 
Letošní pásmo Dolňánku s názvem Dráteníček bylo zaměřeno na 

různá řemesla a povolání.  Abychom dětem co nejvíce přiblížily 
toto téma, vydali jsme ses Dolňánkem  do Kozlovic, kde jsme jim 

mohly přiblížit všechny nástroje, pomůcky a nářadí, které lidé 

používali před mnoha lety. Autobusem jsme dojeli do 
kozlovického mlýna, kde zrovna klapalo mlýnské kolo, které 

poháněla voda z mlýnského náhonu. Pak jsme si prohlédli 
mlýnské kameny, mlátičky, nádoby na tlučení másla, valchy na 

praní, kovářské a bednářské nářadí a spoustu jiných. Velice nás 

potěšilo, že děti mnohé z toho poznaly a věděly, jak se s nimi 
pracovalo. 

Pak už nás čekala návštěva obecné školy, kde děti mohly psát na 
tabulky, vyzkoušely si staré lavice a také si zazpívaly naše 

valašské písničky, za něž získaly uznání přítomných návštěvníků. 
Trochu strachu zažily při vstupu do vězení, kde už mnoho let sedí 

přikovaný zloděj. 

Naše děti zaujala výstava sakrálního umění a zejména obrazy 
Křížové cesty, která je umístěna  v podkroví Fojtství a Obecné školy. V malé světničce, kde kdysi 



 
 

46 
 

pobýval Leoš Janáček, poznaly naše kroje, krpce a hudební nástroje, které jsou nám blízké. Po 

dobrém obědě v místním pivovaru a procházce po Kozlovicích jsme se vydali zpátky do školky. 
 

 Den matek 
Maminky měly svátek, tak jsme s dětmi z Motýlků 

přemýšleli o tom, čím je potěšíme. Shodli jsme se, 

že největší radost vždy udělá ručně vyrobený 
dáreček. Pustili jsme se tedy do výroby přáníček. 

Děti měly na výběr z nepřeberného množství 
krásných papírů, proto každé přání bylo naprosto 

originální. Uvnitř přání bylo napsané, jaká maminka 
je a co nejlépe umí, podle názoru dítěte. Navíc kdo 

chtěl, mohl vyrobit i srdce na pověšení. Děti měly 

možnost projevit svou tvořivost a maminky si mohly 
být jisté, že dostaly jedinečný dárek od srdíčka.  

 
 

 Liščí mlýn – 17. června 2016 

Indiáni – to je téma, které zaujme snad každé 
dítě a dá se při něm užít spoustu zábavy. Proto 

jsme se  indiánům věnovali celý týden, kdy jsme 
si o nich povídali, učili se indiánské básničky a 

písničky, tančili jsme indiánské tance, pekli 
indiánské placky, vyráběli obleky, totem, 

šperky… Celé téma se uzavřelo v pátek 17. 

června výletem do Liščího mlýna ve Frenštáťě 
pod Radhoštěm. Po příjezdu se nás ujaly ,,Velké 

lišky“, které nás rozdělily do kmenů (Kiovové a 
Kmen odvážných motýlů), každý dostal své 

indiánské jméno a vyrobil si čelenku. Následovaly 

indiánské hry a soutěže, jízda na koni, vyprávění 
o indiánech v opravdovém týpí, seznámení s potní chýší, se způsobem napínání kůží, se sušákem na 

maso, pohřebištěm, taneční arénou, některými nástroji a zbraněmi – nakonec se střílelo z luku. Den 
rychle utekl a děti odjížděly s úsměvem na tváři a hlavičkami plnými informací. 

 

 
 Dětský svět Bublinka 

Říká se „ve zdravém těle zdravý duch“, a tak jsme se rozhodli pořádně protáhnout své tělo v dětském 
světě Bublinka ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ptáčkové se tam vydali 7., Motýlci 9. června. Děti se zde 

vyřádily na všech průlezkách, stěnách a jiných atrakcích, které jsou připraveny jen pro ně. Náš výlet 
do Bublinky jsme zakončili zmrzlinou. 

 

 
 Celodenní výlet s línými včelkami 

Výlet starších dětí MŠ Školní, který se konal v pátek 27. května, nebyl vůbec obyčejný. Vše začalo už 
před školkou, kde děti našly dopis a úkoly od skřítka s prosbou o pomoc přírodě. Všechno zavinily líné 

včelky, které se rozhodly, že přestanou opylovat květiny. 

Děti cestou na Maralák musely plnit řadu těžkých úkolů, z nichž nejtěžším bylo opylovat květy místo 
včeliček, a to štětečkem z trávy.  Vše nakonec dobře dopadlo. Včelky se zastyděly, vrátily se ke své 

práci, děti pomohly přírodě a naučily včeličky pilnosti. 
 

 
 Pasování na školáky  

Děti ze školní školky oslavily zápis v mateřské škole pasováním na školáky a za odměnu dostaly velký 

dort. 
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 Zážitkový den v hasičárně  

Program dne byl velmi bohatý – s batůžky, ve kterých 
tentokrát nebyly svačiny, ale náhradní oblečení, jsme 

se vydali pěšky do hasičárny v Kunčicích pod 
Ondřejníkem, kde na děti čekalo občerstvení v podobě 

loupáků a ovocného džusu. Pak následovalo 

prozkoumání hasičárny, kterou nás provedla Věrka 
Kahánková. Dále nám bývalý velitel hasičů Pavel 

Kahánek ukázal hasičskou výzbroj a dovolil dětem si ji i 
vyzkoušet obléknout. Nechyběla ani kompletní 

prohlídka hasičského vozu včetně projížďky, hromadné 
držení hadice i ,,hašení “vodou.  

Největší zábava však na děti čekala až po obědě a 

odpočinku. Na řadu přišlo nejdřív lehké pokropení 
z hadice a poté probíhání pod obrovským vodotryskem, 

kdy na dětech nezbyla jediná suchá nit. To ale 
nevadilo, protože batůžky schovávaly suché převlečení 

a navíc to byla skvělá zábava. Nechyběly ani všelijaké 

vodní soutěže a  pro odvážné koupání v hasičské kádi. 
Na závěr se rozdávala zmrzlina a společně s rodiči se opékaly špekáčky. Byl to den plný sluníčka, vody 

a spousty zážitků. 
 

 
Projekty a akce MŠ dolní 

 

 Cesta za podzimními skřítky 
Je středa, 4. 11. 2015 a třída Sluníček se chystá na celodenní výukový výlet za poznáním zdejší 

přírody. Třída vchází nejprve do lesa, kde naslouchá zpěvům ptáků, vánku větru, potom pozoruje 
stromy s mohutnými kořeny a budku pro ptáčky, posed pro myslivce… ale nejvíce si vychutnává 

brouzdání v podzimním barevném listí. 

Na mýtince si všichni dají svačinku a už poslouchají povídku o podzimních skřítcích. Děti nechtějí  
dlouho čekat! Putují dál po trase, plní úkoly, hrou využívají prosluněnou louku, zdraví se s oslíkem u 

Horizontu, až dojdou ke štole. „Našla jsem poklad!“ volá Lucie a nad hlavou drží bílý pytlík se 
sladkostmi a překvapením. Celá třída s dojetím vytahuje dárečky, děkuje skřítkům. 

V restauraci Na Kopečku je připraven nejlepší oběd, jaký si děti ráno vysnily: Řízek a hranolky! Takto 

posilněny se děti vracejí do školky, kde na ně čekají rodiče. 
 

 Advent 

Děti z MŠ dolní měly starost, jak co nejlépe připravit Mikulášskou besídku k příležitosti rozsvícení 

Vánočního stromu v naší obci. Pod vedením paní učitelek si připravily velmi hezké vystoupení plné 

vánočních písní, koled, zvyků a tradic. 
Následovalo společné „Vánoční tvoření s rodiči“ ve třídách. Děti ze třídy Kuřátek a jejich rodiče si 

mohly vyzkoušet výrobu vánočních ozdob a svícnů z pravého včelího vosku, nebo si mohly vyrobit 
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ozdobnou hvězdici do okna. Ve třídě Sluníček si děti s rodiči vyrobili andílky z krajkového papíru nebo 

vaty. Atmosféru nám zpříjemňovaly vánoční pochoutky. A to jsme ještě slíbili, že budeme vystupovat 
na Vánočním koncertu v kostele sv. Maří Magdalény. Tak jsme trénovali zpívání a hru na flétničky.  

Ve školce pak od rána zpíváme vánoční písně a koledy, máme krásně vyzdobenou třídu a svátečně 
prostřenou tabuli. Povídáme si o zvycích, rozkrajujeme jablíčka, hledáme hvězdičky… Ježíšek nadělil i 

letos opravdu mnoho dárků, určitě vyšlo na každého kamaráda.  

 
 Oslava zápisu do 1. třídy 

Pro děti, rodiče i učitele je zápis do 1. třídy 
velkou událostí, kdy si všichni více či méně 

uvědomují změnu v životě dítěte. I třída Sluníček 
se s nadšením připravovala na setkání se základní 

školou. Proto si  odměnu zasloužili nejen 

předškoláci, ale i ostatní děti ze třídy. Ty totiž 
myslely na své kamarády, držely jim palce a 

pomáhaly, jak se jen dalo! Děti oslavily zápis do 
1. třídy v zábavném centru „Bublinka“ ve 

Frenštátě pod Radhoštěm, kde na ně čekala i 

sladká odměna – Marlenka. 
 

 Brigáda 
Ve dvou dnech proběhla na zahradě naší školky dobrovolná akce rodičů pod vedením tatínka, pana 

architekta Zdeňka Strnadla . Šikovné maminky i tatínkové, kteří měli zrovna volný čas, přišli pomoci se 
sázením indiánské vesnice pro všechny děti z naší školky i okolí. Sázely se z vrbové pruty. Děti 

odvážely vybranou hlínu v malých kolečkách, velcí vrtali díry do země, stříhali, hnojili, sázeli, vázali, 

ohýbali nejen pruty, ale i svá záda. Práce šla všem od ruky a domečky nám vyrostly jako houby po 
dešti. Ještě je důležité zalévání, o které se nám opět postarali naši nejmenší pomocníčci se svými 

konvičkami. Odměnou za dobře vykonanou práci byl nejen dobrý pocit, ale i společné opékání 
špekáčků, které po tak vynaložené práci chutnaly všem nejvíce. 

 

 Oslava – Den matek 
,,Dne 4. 5. vás všechny srdečně zveme na malé 

posezení a společně oslavíme Den matek...." 
Tak zněla pozvánka dětí z MŠ Dolní na 

připravovanou besídku pro maminky. 

V den ,,D" a hodinu ,,H" už nebylo na parkovišti 
před školkou snad žádné volné parkovací místo. 

Maminky, tatínkové, babičky i dědové našli své 
děti ve třídách. Třída Kuřátek začala v 15:00 

hodin.  Třída Sluníček měla začátek v 15:30 
hodin. Všichni se na nás přišli podívat včas. 

Upřímná radost i obavy těch nejmenších dětí, že 

dnes poprvé budou předvádět vystoupení pro své 
nejmilejší, neskrývalo jedinou jiskřičku i malou 

slzičku v každém oku. A to nejen u dětí... 
Vystoupení se nám povedlo, maminkám se moc 

líbilo! Nakonec dáreček a velká pusa a maminka je celá moje! 

Velkým dětem ve Sluníčku se také vystoupení velice vydařilo a pěkně se oslavilo! Hodně dárečků pro 
maminky bylo! 

 
 

Společné projekty a akce MŠ dolní a MŠ školní 
 

 

 Vánoční koncert 
Koncert se uskutečnil v kostele sv. Maří Magdalény. Děti předvedly rodinám i široké veřejnosti různá 

pásma, která si nacvičily s učitelkami ve svých třídách. 
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 Rozsvěcení vánočního stromu 

Na rozsvěcování obecního Vánočního stromu si děti z obou MŠ připravily vystoupení. Třída Motýlků 
Sněhové království. Třída Sluníček Předvánoční zpívání. Třída Ptáčata vystoupila s pásmem Zvířátka 

v lese. 

 
 Štědrý den v mateřské škole 
V mateřské škole je tento den jeden z nejvýznamnějších z celého školního roku. Děti se v tento 
sváteční den seznamují s tradicemi spojenými se Štědrým dnem, mají slavnostně prostřenou tabuli, 

jsou svátečně oblečeny a společně nakonec rozbalují dárky, které najdou pod stromečkem. 

 Velikonoce v MŠ 

V rámci období Velikonoc děti s učitelkami malovaly vajíčka a seznamovaly se se zvyklostmi spojenými 
právě s tímto svátkem. 
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 Lyžařský kurz SUNski Bílá 

Děti  z obou mateřských škol se od 1. do 5. února 2016  učily lyžovat ve škole Sun ski na Bílé. V pátek  
za přítomnosti rodičů měly opravdové závody a za dobré výkony byly odměněny pravou medailí, 

diplomem a sladkostmi od Brumíka a Sluníčka. 

 
 Předplavecký výcvik  

Děti z obou mateřských škol jezdí společně se základní školou na předplavecký výcvik do krytého 
bazénu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Seznamují se s vodou, učí se vody nebát, splývat a také se 

pokouší naučit základním předplaveckým dovednostem. 

 
 Oslava Dne dětí  

Svátek dětí je v mateřské škole vždy velkou 
oslavou. Pro hlavní hrdiny tohoto dne je připraven 

bohatý program, odměny, soutěže i nějaké 

překvapení. Ve školní školce to byl pyžamový den.  

 Rozloučení se školním rokem 

Rozloučení se školním rokem i  budoucími 
prvňáčky děti z  obou  mateřských  škol  prožily  

společně se svými rodiči na školkových  

zahradách s předem připraveným  programem. 
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 Karneval v mateřské škole  

V masopustním období si obě mateřské školy užily karnevalových masek. Rodiče dětem připravili 
převleky a děti si užily rej a hrátky v maskách. 

 
 Vystoupení na setkání s důchodci 

Na setkání seniorů z obce Kunčice pod Ondřejníkem se děti z Dolňánku i z dolní mateřské školy 

prezentovaly svými připravenými pásmy. 
 

 Divadelní představení 
Děti z mateřské školy mají velmi rády pohádky, proto během školního roku zhlédly několik divadelních 

představení pohádek: 
O nafouklém balónku, Nespokojené kuřátko, O kočičce, Louskáček – balet, O Květušce, Zlatovláska, 

Jak Anička ke štěstí přišla, Vodnická pohádka. 

 
Opravy a modernizace v MŠ 

 
V MŠ školní byla vymalována třída Motýlků, byly nakoupeny nové sestavy nábytku do třídy Ptáčat i do 

třídy Motýlků. Od podzimu byla slavnostně předána nová školková zahrada v přírodním stylu, na jaře 

byly nově nainstalovány tři pružinové houpačky. 

 
V MŠ dolní byla zakoupena sestava skříněk pro stavebnice do třídy Sluníček, opravena a vyčištěna 

všechna akumulační kamna a zároveň namontovány chybějící tepelné pojistky. O prázdninách se v 

dolní mateřské škole odstranilo   obložení ve třídě, herně, šatně třídy Kuřátek i na chodbě ke třídě 
Sluníček. Bylo to z důvodu výskytu plísní pod obložením. Ve všech těchto prostorách se nově 

vymalovalo. V herně Sluníček a obou výdejnách jídla také proběhla každoroční výmalba. 
Byla vyměněna světla (z původních světel vytékal olej a hučely tlumivky), na školní zahradě byly 

natřeny všechny hrací prvky, také byly natřeny okapové lišty na budově, byla zabudována dvě 
pružinová houpadla na školní zahradu, společně s rodiči byly postaveny tři domečky z proutí.  

 

Nový nábytek ve třídě „Ptáčata“ Nový nábytek ve třídě „Motýlci“ 

 

Třída „Kuřátka“ po rekonstrukci 

 

Třída „Kuřátka“ po rekonstrukci 
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11. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI  

 
 

Ve školním roce 2015 - 2016 neproběhla kontrola ze strany ČŠI. 
 
 

12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 
PROGRAMŮ 

 
 

Ovoce a zelenina do škol  
 

Evropský projekt Ovoce do škol byl spuštěn ve 

školním roce 2009/2010 s cílem podpořit zdravé 
stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce a 
zeleniny. Od školního roku 2014 – 2015 je 
projekt doplněn o doprovodná opatření, která 
mohou být financována z prostředků Unie, jako 
např. exkurze do zemědělských a zahradnických 

podniků, informační materiály a vzdělávací akce 
týkající se produkce, distribuce a spotřeby ovoce 
a zeleniny, zdravých stravovacích návyků, 
životního prostředí. 

Všichni  byli v tomto školním roce s projektem 
velmi spokojeni, ovoce a zelenina byla vždy 

čerstvá, pestrá, závozník vozil ovoce včas, aby paní Rampáčková stihla ještě týž den dobroty roznést 
dětem do tříd, kdy se setkávala s jejich hlasitou spokojeností.  

U každé dodávky byly přiloženy letáčky s popisy  a účinky daného ovoce nebo  zeleniny a také někdy 

malý úkol, který děti rády splnily. 

 

13. STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE PROSTOR ZŠ A MŠ 

 

Od ledna 2016, kdy nastoupil do funkce pan ředitel Jaroslav Goj, byly provedeny tyto změny: 

 
 

Technické informace 
 

 
 Zajištěno  technické vybavení a zázemí pro novou paní účetní (výpočetní technika, účetní 

program, telefon). 

 
 Nově vytvořeno zázemí pro ředitele školy (doplnění výpočetní techniky). 

 
 Provedena změna dodavatelských firem na výpočetní techniku z důvodu odchodu ředitele školy, 

který dělal správce ICT. 

 
Při převzetí školy 

 
 Proveden audit výpočetní techniky software, hardware, byly zakoupeny licence. 
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 Proveden úklid ve 3 kabinetech včetně vymalování. 
 

 Místo kabinetu fyziky vznikl archiv. 

 

 
 Místo kabinetu přírodopisu vznikla kancelář hlavní účetní, v současné době je kancelář plně 

vybavena. 

 
 V učebně VV a kuchyňky bylo modernizováno osvětlení a vybavení, v dílnách byl proveden úklid 

a reorganizace tak, aby výuka mohla být realizována ve vyšším počtu žáků (rozdělení počtu 
žáků na skupiny). 

 

 V kabinetu chemie byl proveden audit chemických látek, probíhá jejich likvidace, ve školním 

roce 2016 -2017 budou doplněny chemické látky poté, co bude vydána vyhláška MŠMT o 
používání chemických látek ve škole. 

 
 

 

Dříve Nyní 

Před modernizací Po modernizaci 

Dílny před reorganizací Dílny po reorganizaci 
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Další změny 
 

 Došlo k dovybavení kabinetu TV nejnutnějšími pomůckami potřebnými pro výuku, výmalba 
tělocvičny byla realizována o jarních prázdninách. Díky tomu škola získala vyšší výnosy 

z pronájmu tělocvičny o letních prázdninách. 

 

 Zajištěna telefonická ústředna pro lepší propojení všech úseků a pracovišť. 
 

 Provedena modernizace počítačové sítě. 
 

 Opraven nefunkční školní rozhlas. 

 
 Zajištěna oprava ucpané kanalizace pod traktem ŠJ 

 Proběhla realizace prošlých elektro-revizí a oprava zjištěných závad, vážné závady byly zjištěny 

v mokrém provozu a k dnešnímu dni odstraněny ve ŠJ, dokončeny k dnešnímu dni 3 rozvaděče 

na chodbách hlavní budovy novou dodavatelskou firmou (levnější dodavatelské ceny za služby 
než původní).  

 
 Provedena rekonstrukce škrabky, která byla přemístěna mimo místnost, kde se pralo prádlo.  

 

Tělocvična dříve 

 

 

Nyní 

Dříve Nyní 

Před rekonstrukcí Po rekonstrukci 
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 Dovybaveny nábytkem 2 třídy na prvním stupni. 

 

 Rekonstrukce ŠD, nový nábytek + sanita.    Vyměněny vadné osoušeče u ŠJ. 

 

 Zajištěna výměna PVC - chodba 2. podlaží.  

 

 Na základě příspěvku zřizovatele provedena oprava WC u galerie. 

Nově 2. A Nově 1. třída 

Družina  nově Nové osoušeče 

Dříve Nyní 

Dříve Nyní 
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 Upraveno nevhodné umístění soustavy elektrických kabelů ve ŠD, doplněno videotelefonem 

v oddělení ŠD III. a sekretariátu pro lepší zabezpečení vstupu do budovy. 
 

 Provedena revize stávajících interaktivních tabulí, nutnost zvýšit počet i-tabulí, interaktivních 
pomůcek MŠ (úkol trvá pro š.k. rok 2016- 2017 projekt EU Šablony II. z MŠMT). 

 

 O prázdninách 2016 provedeno malování některých částí školy. 
 

 0pravena nevhodně umístěná světla ve třídách nad tabulemi. 
 

 Zajištěno dokoupení šatních skříněk pro plánovaný větší počet žáků na školní rok 2016/2017. 
 

 Po proběhnutých jednáních s organizacemi v obci a radou obce o vizi školního areálu (hřiště) 

byla dojednána realizace další etapy zřizovatelem. (podzim 2016).  
 

 V srpnu 2016 došlo k nutným opravám krytů venkovních žaluzií zřizovatelem včetně nefunkční 

žaluzie 
 

 Z důvodu požadavků na nové prostory pro inkluzi vznikla nová kancelář hospodářky školy 
z původní kuchyňky pro zaměstnance školy. Z uvolněné kanceláře vznikne kabinet pro inkluzi, 

žákovskou knihovnu, která byla přemístěna ze ŠD, logopedii, návštěvní místnost (kontrolní 
orgány).  

 
 Nově vybudován kuchyňský kout v prostorách sborovny. 

Kancelář dříve Kuchyňka v kanceláři nyní 

Vstup dříve Vstup nyní 

Před rekonstrukcí Po rekonstrukci 
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 Realizace prosklených skříněk pro prezentaci úspěchů žáků školy v přízemí u šaten a v prvním 
poschodí. 

 Opraven protékající svod. 

 
 Zřizovatel zajistil nové oplocení a bránu při vjezdu na parkoviště školy a správce areálu školy. 

 
 Provedena instalace mříží na oknech skladů potravin.  

 

 Zajištěny a realizovány sítě do oken, kde hrozilo bodnutí hmyzem. 

 

14. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ  

 
 

Women for Women – obědy pro děti 

 
 

Cílem projektu je pomoci dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit 
obědy ve školní jídelně, dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a 

pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče 
tuto situaci snaží řešit. Žádné dítě by nemělo mít ve škole hlad. Školní oběd neznamená pouze 

zdravou a pestrou stravu, ale znamená daleko víc. Dítěti dává pocit, že je součástí kolektivu, a to má 

zásadní vliv na jeho psychický vývoj. 
V letošním školním roce od ledna 2016 využily obědy 4 děti. 
 

 

V přízemí V 1. poschodí 

Při opravě Opraveno 
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15. SPOLUPRÁCE S ODBORY, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNANCŮ  
A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Ve škole nejsou odbory ani jiné organizace zaměstnanců. 

 

16. ZÁVĚR 

 

Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016 na základě dodaných podkladů od pracovníků 

školy zpracovala: Mgr. Jarmila Mecová  

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015 - 2016, č.j.: ZŠ/176/2016 byla: 

Projednána pedagogickou radou dne 20. 9. 2016 

Schválena školskou radou dne 4. 10. 2016                             

                                                                 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                   Mgr. Petra Švrčková - předsedkyně  š. r. 

                                                                          

 

                                                                                  Jaroslav Goj  - ředitel školy 


