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1. Charakteristika školy
Název školy a sídlo:

Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
742 21 Kopřivnice, Štefánikova 117/29

Právní forma:

Školská právnická osoba
IČO: 49 588 656

Identifikátor zařízení:

600 001 695

Zřizovatel:

Biskupství ostravsko-opavské
právní forma: církev, náboženská společnost, IČO: 65 468 953
se sídlem Kostelní náměstí 3172/1,
Moravská Ostrava,
728 02 Ostrava

Statutární zástupce:

Ing. Pavel Janek, ředitel školy

Datum zařazení do sítě:

13. května 2006, č. j.: 10 616/2006-21

Škola sdružuje:
1. Základní škola
2. Školní družina
3. Školní klub
4. Školní jídelna - výdejna
1.1

kapacita:
kapacita:
kapacita:
kapacita:

250 žáků
90 žáků
100 žáků
220 stravovaných žáků

IZO: 108 046 184
IZO: 110 008 774
IZO: 150 077 777
IZO: 110 500 482

Poslání školy

Posláním školy je poskytnout žákům základní vzdělání v průběhu povinné školní docházky a výchovu, která se opírá
o tradiční křesťanské hodnoty. Usilujeme o maximální rozvoj každého jedince v oblasti rozumové, tělesné i morální.
Pomáháme žákům objevit smysl života a vedeme je k prosociálnosti. Toto vše se snažíme uskutečňovat v prostředí
porozumění a přátelských vztahů ve spolupráci s partnery školy.
1.2

Vize školy

Esteticky a účelně vybavená škola plná radosti a přátelských vztahů, která je zdrojem poznání a osobního rozvoje
žáka. Zaměstnanci školy ve spolupráci s žáky, jejich rodiči a dalšími partnery naplňují tuto vizi.
1.3

Vzdělávací program

Ve školním roce 2017/2018 probíhala výuka ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání Cesta do života.
Výchovně vzdělávací proces Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice vychází z Deklarace o křesťanské výchově
"Gravissimus educationis".
1.4

Charakteristika školy

Jsme úplnou základní školou s devíti postupnými ročníky po jedné třídě v ročníku s výjimkou 2. ročníku, kde máme dvě
třídy. Vzděláváme cca 230 žáků, kteří přicházejí z Kopřivnice nebo dojíždějí z okolních obcí. Sídlíme v centru Kopřivnice.
Od roku 2016 je škola v nájmu nového vlastníka budovy, kterým je Biskupství ostravsko-opavské v Ostravě.
Máme čisté, útulné a estetické prostředí, na jehož tvorbě se podílejí společně žáci s učiteli. V budově školy je umístěno
devět kmenových tříd, školní kaple sv. Dominika Savia, odborná učebna pro výuku fyziky a chemie, která slouží zároveň
jako kmenová třída, počítačová učebna, školní knihovna, jazyková učebna, multimediální učebna a učebna výtvarné
výchovy, cvičná kuchyně, učebna dílen, tělocvična-herna, dvě oddělení školní družiny, výdejna stravy a jídelna. Třetí
oddělení školní družiny a školní klub využívá odpoledne prostory kmenových tříd. Pro veřejná vystoupení, společenské
večery a jarmarky využíváme prostorné chodby. K úschově osobních věcí využívá vždy dvojice žáků uzamykatelné šatní
skříňky. Nadále pokračujeme v estetizaci prostředí a účelném vybavování školy potřebným nábytkem a školními
pomůckami.
K relaxaci dětí slouží hrací stoly na stolní tenis a stolní fotbal, relaxační koutky umístěné na prostorných chodbách
a tělocvična – herna, kterou využívají žáci i během velkých přestávek. V odpoledních hodinách slouží pro sportovní kroužky
a pro činnost Klubu stolního tenisu ASK Tatra Kopřivnice. Žákům je k dispozici nápojový automat, školní mléko a čaj, ovoce
do škol.
Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Učitelé jsou vybaveni notebooky a potřebným softwarem. Počítače jsou
zapojeny do sítě a připojeny k internetu, od června 2017 přes optický kabel. Ve sborovně 2. stupně je umístěna část
učitelské knihovny.
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V průběhu realizace projektu TECHNO 2012 jsme vybavili učebnu fyziky a chemie moderními učebními pomůckami.
Dále byly z tohoto projektu nakoupeny obráběcí stroje UNIMAT do pracovních činností. Ve školním roce 2016/17 skončila
pětiletá udržitelnost tohoto projektu.
Děti z MŠ Krátká využívaly jednou týdně tělocvičnu. Zázemí pro své setkávání našly v naší škole i maminky na mateřské
případně rodičovské dovolené, které přicházejí s dětmi dvakrát měsíčně a ke své činnosti využívají prostory školní družiny a herny
– tělocvičny.
Rodiče byli čtvrtletně informováni o dění ve škole prostřednictvím Informátoru ZŠ svaté Zdislavy a průběžně prostřednictvím
webových stránek školy. V průběhu roku proběhly troje třídní schůzky a každé úterý byly vypsány konzultační hodiny. K 1. září
2017 bylo ve škole 230 žáků, tři oddělení školní družiny a jedno oddělení školního klubu.
V tomto školním roce uspěl zřizovatel školy s projektovou žádostí na modernizaci jazykové a přírodovědné učebny, zajištění
konektivity a stavbu výtahu, čímž by se škola měla stát bezbariérovou.
1.5

1.6

Vývoj počtu žáků
školní rok

počet žáků

2013/2014

186

2014/2015

186

2015/2016

189

2016/2017

220

2017/2018

230

Specifické zvláštnosti

Zřizovatelem školy je Biskupství ostravsko-opavské v Ostravě.
V rámci volitelných předmětů je žákům nabízena výuka náboženské nebo etické výchovy.
Součástí výuky je skupinová hra na flétnu.
Výuka probíhá i v rámci samostatných prací – např. projektová výuka.
Od školního roku 2015/16 začínáme vyučovat matematiku Hejného metodou a zavádíme metodu výuky anglického jazyka
Jolly Phonics.
Škola integruje zdravotně postižené žáky.
Od roku 2002 je škola zapojena do projektu Adopce na dálku (2002-2008 Uganda, 2009-2011 Indie, od 2012 Uganda).

2. Výsledky vzdělávání žáků
2.1
2.2

Údaje o přijatých žácích při zápisu do 1. třídy
počet zapsaných dětí
odročena povinná školní docházka (stav k 30. 6. 2018)

Integrovaní žáci k 31. 10. 2017
Celkem

35

nadaní

1

vývojová porucha učení

15

vývojová porucha chování

7

vada řeči

7

autismus

1

tělesné postižení

4
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24
11

2.3

Prospěch, chování a docházka žáků
1. stupeň / třída

počet žáků

1.

1.

2. A

2. A

2. B

2. B

3.

3.

4.

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí
24
24
17
17
17
17
22
22
23

4.
2.
pololetí
23

s vyznamenáním

24

24

17

17

17

17

15

14

10

9

prospělo

0

0

0

0

0

0

7

8

13

13

opravné zkoušky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

neprospělo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

v zahraničí/nehodnoceno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pochvala TU

46

68

49

36

45

40

31

30

64

45

pochvala ŘŠ

0

17

0

6

0

3

0

10

0

7

napomenutí TU

0

1

0

0

0

1

7

3

20

8

důtka TU

0

0

0

0

0

0

2

2

7

6

důtka ŘŠ

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

2. stupeň z chování

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. stupeň z chování
omluvené hodiny/
průměr na žáka

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

573/24

700/29

468/28

495/29

460/27

335/20

545/25

416/19

527/23

872/38

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

neomluvené hodiny/
průměr na žáka

2. stupeň / třída

počet žáků

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí
25
25
26
26
27
27
25
25
24

2.
pololetí
24

s vyznamenáním

12

13

15

17

10

11

7

12

7

7

prospělo

13

12

11

9

17

16

15

12

17

17

opravné zkoušky

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

neprospělo

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

v zahraničí/nehodnoceno

1/0

1/0

0

0

1/0

1/0

0/1

0/1

0

0

pochvala TU

36

37

24

59

39

52

23

25

27

21

pochvala ŘŠ

0

6

0

8

0

14

0

2

0

11

napomenutí TU

6

16

15

6

10

10

14

9

8

7

důtka TU

3

3

5

5

7

6

7

4

3

1

důtka ŘŠ

1

0

0

0

1

1

1

0

1

0

2. stupeň z chování

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. stupeň z chování
omluvené hodiny/
průměr na žáka

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

710/28

786/31

695/27

1192/46

849/31

1037/38

852/34

1272/51

779/33

988/41

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

neomluvené hodiny/
průměr na žáka
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2.4
a)

Údaje o umístění žáků po ukončení povinné školní docházky
umístění absolventů

č.

Obor

Škola
Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky
Frenštát p. Radhoštěm
SŠ technická a zemědělská Nový Jičín

26-41-M/01, elektrotechnika

18-20-M/01, informační technologie

4.

Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky
Frenštát p. Radhoštěm
OU a Praktická škola Nový Jičín

36-67-E/02, stavební práce

5.

Hotelová škola Frenštát p. Radhoštěm

65-51-H/01, kuchař - číšník

6.

VOŠ, SOŠ, a SOU Kopřivnice

26-57-H/01, autoelektrikář

7.

Tauferova SŠ veterinární Kroměříž

43-41-M/01, veterinářství

8.

VOŠ, SOŠ, a SOU Kopřivnice

23-68-H/01, mechanik opravář motorových vozidel

9.

SPed a SZŠ sv. Anežky Odry

75-31-M/01, předškolní a mimoškolní pedagogika

10.

VOŠ, SOŠ, a SOU Kopřivnice

23-41-M/01, strojírenství

11.

Wichterlovo gymnázium Ostrava

79-41-K/41, gymnázium

12.

Mendelova SŠ Nový Jičín

78-42-M/02, ekonomické lyceum

13.

SPed. a SZŠ sv. Anežky Odry

75-31-M/01, předškolní a mimoškolní pedagogika

14.

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

79-41-K/41, gymnázium

SŠE Ostrava

23-62-L/01, optik

VOŠ, SOŠ, a SOU Kopřivnice

26-57-H/01, autoelektrikář
26-41-M/01, elektrotechnika

18.

Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky
Frenštát p. Radhoštěm
EDUCA Nový Jičín

18-20-M/01, informační technologie

19.

Mendelova SŠ Nový Jičín

68-43-M/01, veřejnosprávní činnost

20.

SPŠ, OA a Jazyková Škola F-M

23-41-M/01, strojírenství

21.

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

79-41-K/41 , gymnázium

22.

SŠ technická a zemědělská Nový Jičín

33-56-H/01, truhlář

23.

AHOL SOŠ Ostrava

53-44-M/01, ortoticko-protetický technik

24.

SOŠ prof. Zdeňka Matějčka Ostrava

75-41-M/01, sociální činnost

25.

Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm

29-54-H/01, cukrář

Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky
Frenštát p. Radhoštěm
Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky
Frenštát p. Radhoštěm

79-41-K/81, gymnázium osmileté

1.
2.
3.

15.
16.
17.

26.
27.

33-56-H/01, truhlář

79-41-K/81, gymnázium osmileté

b) rozbor studijních a učebních oborů žáků přijatých na SŠ
Šestiletá gymnázia

Osmiletá gymnázia

Studijní obory
s maturitou

Učební obory

Integrované
obory

0

2

15

10

0

-6-

3. Údaje o pracovnících školy
3.1

Pedagogičtí pracovníci
Školní rok 2017 - 18

Pedagogičtí pracovníci
Celkem

24
z toho plně kvalifikovaných

21

z toho mužů

3

na 1. stupni

6

z toho kvalifikovaných

5

na 2. stupni

10

z toho kvalifikovaných

9

asistent pedagoga

4

z toho kvalifikovaných

4

ve školní družině a školním klubu

4

z toho kvalifikovaných

3.2

4

Délka praxe pedagogických pracovníků

20%

15%

1 - 10 let

20%

11 - 15 let
20%
15%

21 - 25 let
26 - 30 let

20%

3.3

16 - 20 let

nad 30 let

Provozní pracovníci

Ve škole pracuje ekonomka/hospodářka školy, dvě uklízečky, dva pracovníci výdeje stravy a školník.
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4. Učební plán
Ve všech ročnících probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Cesta do života.
PŘEDMĚTY
Český jazyk a literatura

Třída
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

8

8

8

7

7

4

5

5

4

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Prvouka

2

2

2

Vlastivěda

2

2

Přírodověda

2

2

Dějepis

2

2

2

2

Zeměpis

2

1

2

2

Přírodopis

2

2

1

1

2

2

Chemie
Fyzika

2

2

2

1

4

4

4

4

Občanská výchova

2

1

1

1

Rodinná výchova

1

1

1

2

Matematika

4

5

5

5

5

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Hudební výchova

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

1

Informatika
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

20

21

23

24

25

28

28

29

29

Náboženská výchova/Etická výchova

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

Anglická konverzace

1

1

1

1

Psaní na PC

1

1

1

1

Užité výtvarné činnosti

1

1

1

1

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

1

30

31

31

1

1

Matematické praktikum
Týdenní dotace

21

22

1

1

24

25

26

30

KROUŽKY při ŠD
Anglická konverzace (5 skupin)

1

Klub nadaných dětí
Keramický kroužek (2 skupiny)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sborový zpěv

1

1

Sportovní kroužek - florbal

1

1

1

1

1

1

Sborový zpěv

1

1

Sportovní kroužek (2 skupiny)

1

1

Florbal
Cvičení bosu (2 skupiny)

1

KROUŽKY při ŠK
Karate
Psaní na PC

Šachový kroužek

1

1
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1

1

1
1

5. Hodnocení jednotlivých cílů a záměrů školy
5.1

Pohoda prostředí

Ve škole usilujeme o zdravý životní styl, a tak děti mohou během přestávek hrát stolní tenis, stolní fotbal, odpočívat
v relaxačních koutcích, navštěvovat tělocvičnu nebo v odpoledních hodinách sportovní kroužky. Žáci 1. ročníku absolvovali
přípravný plavecký kurz, žáci 2. a 3. ročníku základní plavecký kurz, výcvik a žáci 1. stupně absolvovali výuku bruslení
na místním zimním stadiónu.
Zapojili jsme se do projektu Školní mléko a Ovoce do škol ve všech ročnících. Pro děti je zabezpečen pitný režim.
Proběhly Orientační dny v 6. a 9. ročníku, lyžařský kurz v 7. ročníku a adventní duchovní obnova v 8. ročníku. Pokračovali
jsme v oblíbené pedagogické kavárně, ve které se učitelé scházeli jednou týdně o velké přestávce, kdy při neformálních
rozhovorech jsou posilovány dobré vztahy v kolektivu. K tomuto cíli směřovaly i další společné akce, např. předvánoční
návštěva kuželny v Lichnově či opékání kýty v závěru školního roku.
Pro všechny pedagogy byly pořízeny učitelské židle, novým nábytkem byl vybaven kabinet výchovného poradce i zástupce
ředitele. Pro jednu třídu 2. stupně byly pořízeny výškově stavitelné lavice a židle. Uskutečnil se jednodenní výlet
zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků do Vršatských bradel.
Během letních prázdnin probíhala výstavba výtahu a rekonstrukce dvou odborných učeben včetně konektivity v projektu
ITI Ostravské aglomerace.
5.2

Zdravé učení

V tomto školním roce jsme pokračovali v implementaci Školního vzdělávací programu Cesta do života dle upraveného
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platného od 1. 9. 2016 a dle požadavků MŠMT do výuky.
Zapojili jsme se do OP VVV výzvy č. 22 tzv. šablon a zaměřili jsme se na čtenářskou a matematickou gramotnost
(zavádění Hejného matematiky). Z projektu jsme zakoupili učebnice a pomůcky pro matematiku vedenou Hejného metodou,
byli proškoleni pedagogové v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti a proběhlo další vzdělávání celého
pedagogického sboru v oblasti inkluze. V tomto roce se učili matematiku podle metody profesora Hejného žáci
1. – 4. ročníku.
V posledních letech se zaměřujeme na smysluplnost výuky a znalosti využitelné v praxi. Proto také proběhlo několik
projektových dnů, vánoční a velikonoční dílny. Do výuky byly některými učiteli zařazeny i kratší projekty. Ve 2. a 6. ročníku
proběhly besedy se členy Hasičského záchranného sboru o prevenci požáru. Ve stanici rychlé zdravotní služby se žáci
4. a 8. ročníku seznámili se základy první pomoci, které si i prakticky vyzkoušeli.
K rozvoji komunikačních a čtenářských dovedností v cizím jazyce byli žáci 1. stupně seznamování s anglickým jazykem
prostřednictvím metody Jolly Phonics a žáci 2. stupně metodou blended learning.
Snažili jsme se vést žáky k větší vlastní zodpovědnosti za studijní výsledky. Učitelé pravidelně kontrolovali připravenost
žáků na výuku, informace zapisovali do žákovské knížky a záznamy v nich měsíčně vyhodnocovali. Tyto informace byly
včas předávány rodičům a byla snaha zjednat nápravu v případě nedostatečné přípravy.
I v tomto roce proběhlo pro žáky 8. a 9. ročníku několik akcí zaměřených na profiorientaci. Proběhly exkurze žáků do
výrobních podniků v Kopřivnici a Dny technických středních škol, kde se žáci seznámili s možnostmi studia v technických
oborech v okolí. Žáci 9. ročníku navštívili úřad práce.
Pro žáky s VPU byly vypracovány individuální plány a probíhaly hodiny speciálně pedagogické péče vedené speciálním
pedagogem. Nadaní žáci měli možnost se zúčastnit dle svého talentu různých soutěží a přehlídek. V tomto roce jsme se
opět zapojili do logické olympiády, kterou organizuje Mensa ČR. Vybraní nadaní žáci pracovali v Klubu nadaných dětí.
Proběhlo testování SCIO žáků 6. - 9. ročníku.
Již třetím rokem vypracovávali žáci 9. ročníku závěrečné práce na téma, které si většinou sami vybrali dle svého zájmu,
popř. jim téma bylo nabídnuto. Pod vedením vedoucího práce danou práci zpracovali, připravili prezentaci a téma přednesli
před rodičovskou veřejností.
Dlouhodobě se soustředíme na výchovu k prosociálnosti. Proběhla sbírka potravinové pomoci s názvem Potravinová
banka. Dále sbíráme pro potřeby hendikepovaných dětí plastové vršky. Proběhl Jarmark naděje a výtěžek byl zaslán pro
potřeby adoptované holčičky z Ugandy. Také výtěžek z prodeje adventních věnců byl zaslán do projektu Adopce na dálku.
V letošním školním roce děti ze školní družiny dvakrát vyráběly dárky pro potřeby Městského úřadu v Kopřivnici. V únoru
děti pod vedením paní vychovatelek vystoupily s besídkou pro místní seniory. Písničkou, básničkou i malým dárkem udělali
všem radost.
V rámci environmentální výchovy jsme pokračovali v systému třídění odpadu ve třídách. I tento rok jsme každé dva
měsíce organizovali sběr starého papíru. Peníze, které jsme získali sběrem, byly použity jako příspěvek na misijní stanici
na Vanuatu (ostrovní stát v Oceánii) k výstavbě zastřešení zdrojů pitné vody. Ve třídách 1. stupně proběhly terénní, popř.
vnitřní programy s ekologickou tematikou, které organizovalo ekologické sdružení Hájenka a Záchranná stanice Bartošovice.
Zorganizovali jsme vzdělávání žáků v oblasti prevence sociálně patologických jevů firmou Prevalis. Dopravní výchova
probíhá systematicky v předmětech prvouka a přírodověda. Žáci 4. ročníku si teoretické znalosti vyzkoušeli na dětském
dopravním hřišti v Kopřivnici. Také ve školní družině a školním klubu proběhlo několik aktivit s dopravní tématikou. Dvě
družstva žáků 1. i 2. stupně obsadila 2. a 3. místo v oblastním kole dopravní soutěže v Kopřivnici.
Ve škole pracuje Rada žáků, která zorganizovala několik sportovních a kulturních akcí pro své spolužáky. Někteří členové
Rady žáků pracují v Dětském zastupitelstvu města Kopřivnice.
5.3

Otevřené partnerství

Viz bod 8 Údaje o školních a mimoškolních aktivitách.
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6. Vyhodnocení vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Zúčastnili jsme se kurzů pořádaných KVIC, NIDV, Vzdělávacím centrem Hello, MAP ORP Kopřivnice a dalších.
Prioritami dalšího vzdělávání učitelů byly v tomto školním roce tyto oblasti:
cizí jazyky (vzdělávání v metodách blended learning, Jolly Phonics, Jolly Grammar) - 1 kurz
čtenářská gramotnost – 3 kurzy
matematika metodou Hejného – 5 letních škol
inkluze – 2 kurzy pro celý pedagogický sbor, 4 kurzy pro jednotlivce
a)

přehled vzdělávacích akcí v jednotlivých oblastech

Jméno

Název kurzu

Kostelníková Lenka

Konference pro učitele 1. st., Tělo Olomouc, Komunikace, Matematika metodou
Hejného – letní škola

Bajerová Ludmila

Tvoříme ze dřeva, Na stres od lesa

Žižlavský Jan

Tvoříme ze dřeva, Konference na technologiích ve škole záleží, GDPR

Macíčková Marie

Proč si děti vzájemně ubližují

Marková Karolína

Práce s diferencovanou třídou v AJ

Skalická Irena

Zážitkové hry pro děti v přírodě

Šrubařová Martina

Vánoční inspirace

Tvarůžková Lucie

Krok za krokem hodinou Hv na 2. st., Jak motivovat žáka,
Čtenářská gramotnost a její využití

Davidová Marie

Práce s dětmi s poruchami chování, Smaltování bez pece a drátkování

Jiříková Marie
Geryková Marie
Goldová Miluše

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti na 1. st.,
Práce s dětmi s poruchami chování, VPU a chování, jejich náprava
Matematika metodou Hejného – letní škola, Práce s dětmi s poruchou chování,
Rozvíjejme poznávací schopností dětí
Matematika metodou Hejného – letní škola, Co je formativní hodnocení

Buzková Radka

Matematika metodou Hejného – letní školy

Poláčková Pavla

Metody a formy práce rozvíjející čtenářskou gramotnost,
Matematika metodou Hejného – letní školy

Kociánová Ivana

Emoční sebeobrana, Kariérové poradenství

Kopecká Renata

Tělo Olomouc

Neuwerthová Kamila

Asertivita – prevence i pomocník

Obadalová Helena

Nadané dětí v MŠ

Sborovna

Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání

Sborovna

GDPR

Sborovna

Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Zájem o vzdělávací akce ze strany učitelů je velký. Při výběru vzdělávacích akcí pro jednotlivé učitele
se zohledňovaly vzdělávací a výchovné cíle školy, finanční a organizační možnosti školy i zájem učitelů. Trvalým úkolem byl
přenos informací ze školení dalším učitelům v rámci metodického sdružení a využití DVVP ve výchovně vzdělávacím
procesu.

7. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách
Září
Slavíme 25 let vzniku školy
V dubnu 2018 oslaví škola 25 let od svého založení. Čtvrtstoletí života. Díky odvaze několika zakladatelů, vnímajících
potřebu doby, jsme zde. Proto je letošní školní rok velmi významný. Na počátku bylo 62 žáků, nyní jich máme 230. Myslíme
si, že to o něčem svědčí, a to si posuďte sami. Jen ta budova není nafukovací, a jak prohlásila jedna pubertální slečna,
no tak co, tak to trochu nastavíme, třeba další patro. Život tak jednoduchý není, ale přesto jsme o prázdninách zvětšovali.
Na druhém stupni vznikla zrušením a přestěhováním kabinetu výchovného poradce prostornější kmenová třída.
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Pro učebnice teď sice běháme do sklepa a zatím bez výtahu, ale co bychom pro své zdraví neudělali, že? Také se podařilo
vymalovat a tak má škola zase nový vnitřní kabátek. A sluší jí to.
První školní den
Na nový školní rok se nejvíce těší prvňáčci. Možná trochu váhali, jestli je to škola, když uprostřed třídy byl obrovský
nafukovací bazén s plovoucím ostrovem a opravdovými rybičkami. Kromě paní učitelky vítala děti i nová paní asistentka
a takových pomocných rukou máme letos již pět. Díky za ně. Po přivítání ve třídách jsme šli společně poděkovat za
prázdniny do kostela. Při mši sv. nás otec Jiří povzbudil, abychom využívali čas a své hřivny. Po mši venku čekalo
i slaďoučké povzbuzení a tak ten první školní den měl sladkou tečku.
Přátelství deváťáků a prvňáčků
Hned v úterý 5. září se po škole procházely úžasné dvojice dětí. Velký deváťák si vedl za ruku malého prvňáčka. Nejprve se
ve třídě navzájem představili a pak ten starší a moudřejší tomu menšímu ukazoval celou školu. Žáci 1. třídy byli nadšeni
z takového náhlého přátelství s velkým spolužákem a z této netradiční procházky po škole. Ti starší jim rádi jejich přátelství
s láskou opláceli. Věříme, že jejich kamarádský vztah vydrží po celý jejich poslední – první školní rok.
Festival medu a písničky
A sladký den zažívali i žáci 4. třídy, kteří soutěžili hned v pátek 8. září na Festivalu medu a písničky. Zvládli znalostní test
o včelách, ale také praktické aktivity jako stloukání rámečku, zdobení perníčků, výrobu svíček z včelího plástu. Sice
nevyhráli, ale každý si odnesl sladkou odměnu a určitě to byl hezky prožitý den.
Pouť na svatý Hostýn
Babičku má snad každý rád. A obzvláště tehdy, když se na její svátek jede na výlet. Den církevních škol pod patronací svaté
Ludmily, babičky sv. Václava, je každoročním zpestřením počátku školní docházky. Letos jsme jeli už ve čtvrtek 14. září.
A rovnou za „boží ne babičkou, ale maminkou“ na sv. Hostýn. Jelo nás šest autobusů, to už je mnoho lidu školního. Ti starší
opustili autobus již v Bystřici po Hostýnem a vydali se na pouť po svých. Ti střední vystoupili o kousek blíže a také statečně
šlapali. A ti nejmenší se dovezli až nahoru. Však oni taky zestárnou, tak jim to nezáviďme. Počasí bylo neuvěřitelné. Krásný
den s modrou oblohou a podzimními větry, co víc si přát. Na Hostýně si každá třída uspořádala nejdříve čas po svém.
Někdo objevoval rozhlednu, jiní se vydali na křížovou cestu, někdo čerpal vodu, ale společně jsme se i s ostatními poutníky
setkali na bohoslužbě. U bočního oltáře jsme si prohlédli výstavku květin pro Pannu Marii, kde loni i naši žáci posílali své
obrázky. Pak už jen proběhnout stánky, koupit si něco z pouti a jedeme domů.
Sběr starého papíru
A až budete doma listovat novinami či starými časopisy a přemýšlet, kam s nimi, svažte je a přineste do školy. Letos se již
pátým rokem účastníme v programu ekologické výchovy soutěže ve sběru starého papíru. Loni jsme tímto způsobem zase
získali více jak 10 000,- Kč, které jsme využili pro děti na uhrazení části dopravy na sv. Hostýn. Školní dny už běží plnou
parou, starosti střídají radosti. A tak to ve školním životě je.
Život v 9. třídě
Deváťáci vyrazili do Staré vsi na Orientační dny a prožili pěkné, a jak si jistě uvědomují i jedny z posledních společných
chvil. Deváťáci mají před sebou poslední rok na základní škole. Aby si potvrdili, čím chtějí být, zúčastnili se besedy na Úřadu
práce v Novém Jičíně. Zjistili, že všechna v současnosti popsaná povolání (je jich přibližně 2000) jsou na trhu práce
uplatitelná a jsou pro chod lidské společnosti nezbytná. Ne všechna jsou však stejně žádaná v různých regionech, mají
souvislost s tradicí, s přírodními podmínkami či životním stylem. V říjnu se pak mohli oni i rodiče seznámit s přijímacím
řízením na střední školy a na učiliště. Aby ukázali, že již mohou vystoupit z dětských střevíčků, věnovali se pod vedením
tanečních mistrů základům tance i chování ve společnosti. Přejme jim pevný krok a moudrá rozhodnutí.

Říjen
Recitační soutěž Svatováclavská réva
V sobotu 7. října se naši žáci setkali s poezií a prózou. Na 26. ročníku Svatováclavské révy v Lubině ukázalo 13 dětí z naší
školy, že slovo není jen shluk písmen, že má romantickou nebo i vtipnou duši. V konkurenci 28 soutěžících obsadili žáci
3 krásná místa. V 1. kategorii (do 9. let) získali 2. místo Ema Vašinová a 3. místo Michael Kramoliš. V 2. kategorii
(10 -13 let) uspěla s 2. místem Marie Kostelníková.
Beseda s paní Věrou Sosnarovou
V úterý 10. října jsme měli ve škole velmi vzácnou návštěvu. Od Brna přijela paní Věra Sosnarová, hrdinka knihy Krvavé
jahody, která přežila sovětský gulag. Žáci 8. a 9. třídy si s učiteli vyslechli vyprávění ženy, která byla po 2. světové válce
spolu s matkou a mladší sestrou odvlečena na Sibiř a tam strávila neuvěřitelných 19 let. Plné dvě hodiny bylo zaujaté ticho.
A mnoho času uplyne, než její vyprávění o strašných krutostech i velké lásce strávíme. Všichni jsme obdivovali, jak je paní
Sosnarová ve svých 86 letech vitální a hlavně schopna se o hrůzy, které prožila, podělit s ostatními.
Otevřené hodiny Hejného matematiky
Setkávat jsme se mohli s rodiči po tři úterky v otevřených hodinách Hejného matematiky. Jak říká jeden z druháčků:
„Ta matematika je samý hlavolam.“ Mnozí rodiče mají z těchto hlavolamů zamotanou hlavu, ale děti je zvládají hravě.
Logická olympiáda
S logikou se potkali žáci při plnění logické olympiády. Do školního kola se zapojilo 18 žáků z 1. stupně a 13 žáků
z 2. stupně. Do krajského kola v Ostravě postoupili Jakub Harabiš z 5. třídy a Josef Raška ze 4. třídy. Zde řešili nejprve
zapeklité, a poté časově limitované logické úlohy. Oba tyto náročné úkoly zvládli velmi dobře. Přestože nebyli mezi
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7 prvními, kteří postupují do republikového kola v Praze, obsadili velmi pěkná místa. Josef Raška byl 17. a Jakub Harabiš
23. v pořadí z celkového počtu 59 soutěžících v dané kategorii.
Zdravé stravování
Každé setkání může proměnit. Díky odpolednímu semináři Foodrestart - Změna na talíři, pod vedením Mgr. Štěpánky
Vontrobové, možná změníme i své stravovací návyky, protože i zdravé může být dobré.
Projektové dny
Podzim je nadále i ve znamení projektových dnů. Co je to projekt? Časově ohraničené úsilí, směřující k vytvoření unikátního
produktu nebo služby, na němž se podílí více lidí, spojených na dobu trvání projektu do tzv. projektového týmu (zdroj
wikipedie). A tak se na čas spojujeme do nejrůznějších týmů, ať už ve třídě či napříč třídami. A že produkt je vždy unikátní,
to je jasné. Na prvním stupni se do projektu pustili druháci i třeťáci. Do 2. A přijel Večerníček, proměnil žáky v pohádkové
postavičky, pomohl vyrobit lucerničky, napéct večerníčky a bramboráčky, ve 2. B se inspirovali pejskem a kočičkou, vydali
se za pejsky do útulku, sledovali výcvik a plnili kočkopsí úkoly. Třeťáci se věnovali našemu městu. Navštívili kancelář pana
místostarosty Stanislava Šimíčka i stanici městské policie a infocentrum. Myslím, že pravidla projektu splnili i prvňáci. Utvořili
týmy rodinné, přesněji tatínkovsko - dětské. Po zářijovém setkání s babičkami, tentokrát vyzvali tatínky na turnaj. A jak to
známe, dejte mužům „kulatý nesmysl“ a uvidíte! Druhý stupeň je již zdatným projektantem. I oni vytvořili unikátní díla.
V šesté třídě to byla kartotéka svatých – tématem bylo Křesťanské nebe. Sedmá třída vytvořila hudební dílo, osmáci hráli
anglické divadlo a deváťáci se zabývali historií Kopřivnice. Prý se všem projektový den podařil.
Hry bez hranic
V říjnu se na naší škole uskutečnil 2. ročník sportovně laděné soutěže Hry bez hranic. V netradičních disciplínách, které
připravili pracovníci a klienti Střediska sociálních služeb v Kopřivnici, soutěžili ve dvou týmech žáci 5. ročníku. Cílem celé
akce bylo umožnit uživatelům sociálních služeb, aby si vyzkoušeli roli organizátora. Žáci naší školy tak blíže poznali svět
hendikepovaných lidí.
Sir Nicholas Winton
Počátkem školního roku se žáci 5. – 7. ročníku zúčastnili vzdělávacího projektu Síla lidskosti. Účelem tohoto vzdělávacího
projektu je inspirovat se příkladem pana Wintona a poskytnout pomoc, která zachrání nebo vylepší život jiným. Žáci zhlédli
film Nicholas Winton - Síla lidskosti, ve kterém se seznámili s osudy židovských dětí zachráněných sirem Wintonem před
transportem do koncentračních táborů. Poté následovala beseda, během níž se od dramaturga pořadu Zdenka Tulise
dozvěděli mnoho zajímavostí nejen o siru Wintonovi, ale i o tzv. Wintonových dětech. Získané informace nenechaly nikoho
chladným a mnoho žáků přiměly přemýšlet o událostech, které se týkají minulosti, ale ovlivňují i současnost.
Dřevománie
Po zakoupení materiálu - dřevěných lišt na vyrábění do dílen se všemi třídami 1. stupně prohnala dřevománie. Nebojte, není
to žádná návyková nemoc. Je to jen cvičení trpělivosti, fantazie a spolupráce. Žáci si hráli na stavební architekty
a o přestávkách rostly mrakodrapy jako houby po dešti. Tak zase platí: kdo si hraje, nezlobí.

Listopad
Okresní kolo vědomostní soutěže Bible a my
V úterý 28. listopadu proběhlo u nás ve škole okresní kolo biblické olympiády. Zúčastnilo se 59 žáků ze sedmi škol. Naši
školu reprezentovali nejúspěšnější řešitelé školního kola. První dva nejúspěšnější řešitelé okresního kola postupují do kola
ústředního. To proběhne 23. března 2018 ve Strážnici. Naši školu pojedou reprezentovat Jiří Glogar a Benedikt Přádka.
Všem účastníkům děkujeme za pečlivou přípravu a ostatním přejeme krásné chvíle nad četbou Bible.
Brigáda ve školním sklepě
Poslední listopadovou sobotu dopoledne se ve škole vyklízel sklep. Na výzvu ředitele školy přišlo na v pořadí třetí brigádu
dost ochotných rodičů, a tak naplánované práce byly poměrně brzy hotovy. Děkujeme všem ochotným tatínkům, kteří přišli
pomoci s vynášením stavební suti a odpadu ze sklepa i za odvoz odpadu na skládku. Zároveň děkujeme předsedovi KRPŠ
panu Šprochovi a panu školníkovi za výbornou organizaci celé akce.
Exkurze v Gurmánu Sedlnice
Řemeslo má zlaté dno, to platí zejména v oboru řezník-uzenář, protože jíst se bude pořád a šikovných řezníků je málo. Aby
se s tímto oborem seznámili i vybraní žáci 8. a 9. ročníku naší školy, přijali jsme pozvání na exkurzi a možnost navštívit jatka
s výrobnou firmy Gurmán Sedlnice. Sedm žáků a jedna žákyně si se zájmem poslechli informace o oboru, i o tom, jak je
u nás tento obor tradiční. Prošli si provoz od porážky po výrobu masných výrobků, připravili si zajímavé otázky na vedoucího
jatky a nakonec ochutnali i něco z nabídky této regionální firmy.
Jarmark Naděje a vázání adventních věnců
Také tento školní rok se sešli učitelé, bývali zaměstnanci a přátelé školy, aby jedno odpoledne věnovali tvoření adventních
věnců, které se poté před 1. nedělí adventní prodávají v chrámu sv. Bartoloměje. Výtěžek je spolu s výtěžkem z Jarmarku
naděje, kde se prodávají dětské výrobky, určen na podporu ugandské dívky Ruth Nakato, kterou dlouhodobě finančně
podporujeme v projektu Adopce na dálku.
Duchovní obnova pro žáky 8. třídy
Začátkem prosince žáci 8. třídy prožili adventní duchovní obnovu ve Pstruží u Frýdlantu nad Ostravicí, kde absolvovali
zážitkový program s důrazem na sebepoznání, spolupráci, hodnotovou orientaci a rozvoj osobního vztahu s Bohem.
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Prosinec
Den otevřených dveří a adventní koncert
V neděli 17. prosince se ve škole uskutečnil den otevřených dveří a tradiční adventní koncert. K adventu patří adventní
svíce. Že jsou čtyři, není třeba připomínat. Postupně s přibývajícím světlem poukazují na blížící se Vánoce. Mohou však
i vyprávět svůj vlastní příběh. Muzikál Čtyři svíce, který nacvičil podle německého originálu Die vier Kerzen školní sbor pod
vedením Mgr. Heleny Obadalové, nebyl jen líbivým vystoupením, zval nás k hlubokému zamyšlení nad smyslem adventu
a naším životem. Hudbou i slovem nás potěšili i další žáci školy. Nechyběla hra na housle, klavír, klarinet, trubku i flétny.
Že mít sto přání se nevyplácí, nás poučil Michael Kramoliš s básní Zlatá rybka. Překvapení bývají většinou na závěr a ani
tentokrát to nebylo jinak. Závěrečná píseň v podání pedagogů školy byla interesantní.
Pastelky a omalovánky dětem v nemocnici
I poslední týden před Vánoci byl zaplněn událostmi. V polovině prosince proběhla aktivita, která byla nová a svým posláním
zajímavá - sbírka „Pastelky a omalovánky dětem v nemocnici“. Myslet na druhé není samozřejmost a jsme moc rádi,
že umíme rozdávat radost. Vše se pak před Vánocemi předalo nemocným dětem na dětském oddělení nemocnice v Novém
Jičíně.
Vánoční vstupy
Vánoční vstupy školního kaplana Jiřího Ramíka jsou naopak již pěknou tradicí a děti se na tuto hodinu vždy těší. Maria,
Josef, ale například i hvězda v jeho podání jakoby samy ožívají. I letos jsme na prvním stupni měli toto potěšení.
Za betlémy k Zemanům
Čekat na Vánoce je pro děti ta nejtěžší věc na světě. Proto jsme se ji snažili ulehčit v druhých třídách malým výletem. Bylo,
nebylo, na konci Kopřivnice stála malá pasecká kaplička. Vleze se do ní jen pár lidiček, ale kolem Vánoc je přeplněná.
Ne lidmi, ale betlémy. Měli jsme možnost prohlédnout si v kapličce sbírku betlémů pana Zemana a zaposlouchat se do jeho
vyprávění. Kromě historických kousků obdivovaly děti i betlém africký. Hádejte, jakou barvu kůže měl malý Ježíšek. Jen
by mě zajímalo, jestli v Africe ten „černý vzadu“ není náhodou bílý! A navíc jsme 22. prosince opékali párky.
Memoriál Otakara Michálka – 5. ročník neboli Kopřivnická laťka - 27. ročník
Ve čtvrtek 14. prosince se 17 žáků naší školy zúčastnilo již tradiční lehkoatletické soutěže ve skoku do výšky. Do závodu
se zapojily všechny kopřivnické školy a řada dalších z okolí. V letošním roce naši školu reprezentovali žáci 3. - 9. ročníku.
Novinkou bylo letos rozšířené hodnocení. Odměněni nebyli jen první tři nejlepší, ale i 4. – 6. místo. Díky tomu si i naši žáci,
kteří většinou nejsou členy kopřivnického atletického klubu, odnesli sladkou odměnu. Nejlépe si vedl nováček v soutěži
Daniel Jiřík ze 7. třídy, který ve své kategorii vybojoval 3. místo, a tedy bronzovou medaili, výkonem 135 cm. Pochvalu
si zaslouží i benjamínek soutěže Dominik Guman ze 3. třídy, který si odnesl velkou čokoládu za 5. místo. Nejúspěšnější byla
kategorie mladších dívek, kde 4. místo obsadila Dorota Sochová z 8. třídy a 6. místo Klára Chechelská ze 7. třídy, Dominik
Vašut z 6. třídy a Radim Nacházel z 9. třídy byli ve svých kategoriích pátí. Radim skočil až neuvěřitelných 150 cm.
Adventní návštěva nemocných
Začátkem prosince se skupinky z naší školy vydaly navštívit nemocné a staré lidi do Střediska následné lůžkové péče
v Kopřivnici. Adventní čas nabízí příležitost k návštěvám nemocných. Věříme, že všichni klienti s vděčností ocenili nasazení
a dětské umění žáků 4. třídy, kteří si s paní učitelkou připravili krátký program písní a recitace. Dvě skupinky žáků postupně
obcházely všechny pokoje, aby rozdaly špetku radosti. Každý pacient obdržel drobný dárek, které vytvořily děti ve školní
družině.

Leden
Lyžařský výcvik
Lyžování a bruslení patří k nejčastějším zimním sportům. Naučit se však ovládat své dolní končetiny na podivné bílé měkké,
či tvrdé podložce s ještě podivnějšími deskami či kovovými hranami na nohou není samozřejmostí. Lyže si již tradičně
na začátku února vyzkoušeli naši sedmáci. Na chatě Brian v rekreačním středisku Rališka na Horní Bečvě byla nálada
výborná, strava pravidelná, úrazy žádné a sněhové podmínky víc jak dobré. Kdo ví, kdo z nich bude jednou další „Ester
Ledeckou“.
Bruslení
Být jako Martina Sáblíková se snažíme už od první třídy. Letos některé ročníky využily nabídku hokejového klubu na školu
bruslení a paní učitelky předaly děti zkušeným instruktorům. Jiné paní učitelky se svými třídami se do toho pustily vlastními
silami se stejnou radostí a intenzitou. Konečný verdikt? Bruslíme všichni.
Krmelec není krmítko
Sníh a led dělají radost dětem, přírodě možná už méně. Jak zvířatům v zimě pomáhat, co a jak sušit a nosit ke krmelci,
se dozvěděli druháčci na své lednové vycházce ke krmelci. Pan Jaromír Kupčík, člen mysliveckého spolku, toho o přírodě ví
opravdu mnoho. Nejen děti, ale i my, dospělí jsme se dověděli mnoho nového. Třeba že se kaštany melou, co je solný liz,
jak připravit srnkám chlebovou pochoutku. Víme už, co je zásyp, kolik má srnec srnek atd. Viděli jsme vzlétat divokého
bažanta a v dálce odpočívat stádo srnek.
Maškarní ples
V lednu je čas i na veselí. V neděli 21. ledna se konal ve škole maškarní ples pro děti s pejskem a kočičkou. Kromě tance
a promenády jsme soutěžili o kousek dortu. Pejsků a kočiček byla plná chodba a mezi nimi i spousta dalších masek. Naše
nejmladší žačky v okouzlujících bílých kostýmech zatančily vystoupení na melodii z Labutího jezera, a když jste přivřeli oči,
skoro jste je viděli se vznášet.
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Florbal
Po výhře v okrskovém kole se družstvo našich starších žáků v pátek 19. ledna zúčastnilo okresního kola již tradiční soutěže
Florbal cup 2018. Turnaj proběhl na ZŠ Emila Zátopka. Sešlo se šest nejlepších družstev z celého okresu Nový Jičín, kromě
nás a domácích, ZŠ TGM Fulnek, ZŠ Petřvald, ZŠ Komenského Odry, ZŠ Jubilejní Nový Jičín. Konkurence byla obrovská,
bojovalo se o každý míč, napětí se dalo krájet. Naši kluci s přehledem vyhráli skupinu, nedali se zastrašit ani silným
družstvem z Fulneku a podlehli až ve finále silnému domácímu družstvu ze ZŠ E. Zátopka. Právem si odnesli pohár
a diplom za 2. místo. Reprezentovali nás: Tomáš Janek, Kryštof Socha, Vojtěch Kostelník, Radim Nacházel a Samuel Bortel
z 9. třídy, Matouš Boháč a Benedikt Přádka z 8. třídy, Daniel Jiřík a Jakub Raška ze 7. třídy. Děkujeme za skvělý výkon
a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.
Oslava svátku sv. Jana Boska
Poslední lednový den slaví svůj svátek Jan Bosco, který svůj život věnoval dětem. A tak je celkem pochopitelné, že v tuto
dobu vždy rádi ve škole přivítáme na pololetní bohoslužbě někoho z jeho následovníků, salesiánů. Tentokrát to byl P. Jiří
Caha z ostravské komunity. Otcův čtyřlístek – kostel, škola, hřiště a radost - by mohl být dobrým návodem na kvalitní život.

Únor
Projekt EDISON
V týdnu od 11. do 18. února byli v naší škole na návštěvě čtyři zahraniční studenti z projektu Edison. Byla to Nina z Tchajwanu, Aigul z Ruska, Gifari z Indonésie, Yukun z Číny. Po celý týden se účastnili výuky anglického jazyka a v prezentacích
představovali sebe a svoji zemi, tradice a zvyky. Bylo pro děti velmi zajímavé zamýšlet se i nad rozdíly mezi lidmi různých
národů. Stejně zajímavé bylo pozorovat, jak studenti objevují kulturu a zvyky naší země. Dětmi oblíbená krupice vyvolala na
jejich obličejích údiv a vidět, jak se dá jíst zelňačka s krupicí dohromady, vyvolalo úsměv zase na našich tvářích. Naši žáci
při diskusích zjišťovali, jak jsou na tom s anglickým jazykem. Hosty si naši žáci velmi oblíbili, hráli s nimi na chodbě pingpong, fotili se, nosili jim dárky, a tak páteční rozloučení bylo velmi dojemné. Studenti bydleli v rodinách a spolu trávili
i odpoledne, např. při vyjížďce kočárem do Štramberku nebo prohlídce města. Poděkování patří učitelkám anglického jazyka
a všem hostitelským rodinám.
Svatý Valentýn
Ačkoli údaje o Valentinovi z Terni jsou spíše dohady než fakta, jeho svátek, který slavíme 14. února, se přesto stává velice
rychle součástí i naší kultury. Valentin je oslavou lásky a vřelých citů. Dle jedné legendy tajně oddával římské vojáky,
dle druhé zázračně uzdravil syna římského rétora. Ať už je to jakkoli, zamilovaní si svůj svátek vzít nedají. A tak se i ve škole
objevila srdíčková krabice, do které žáci mohli vhazovat tzv. „valentýnky“ pro své milé kamarády. V úterý je pak členové rady
žáků doručili adresátům. Jaké nové lásky na půdě školy jsou, to se jistě nedozvíme.
Popeleční středa
Popeleční středou začíná v katolické tradici postní doba - příprava na slavení Velikonoc. I ve škole proběhla postní
bohoslužba slova s udělováním popelce.
Ples
První víkend v únoru se v Katolickém domě konal Ples farnosti Kopřivnice a ZŠ sv. Zdislavy. Ples se těšil hojné účasti
farníků i příznivců školy. Součástí plesu byla již tradičně bohatá tombola a pochutiny z domácí kuchyně. Během večera se
představili tanečníci latinskoamerických tanců a také učitelé ZŠ sv. Zdislavy, kteří si přichystali vystoupením na BOSU.
Hudebním doprovodem dokreslila příjemnou atmosféru plesu kapela PHS. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě
a průběhu plesu.
Základy první pomoci
Žáci 4. a 8. třídy navštívili Středisko rychlé zdravotnické pomoci v Kopřivnici. Seznámili se s povoláním záchranáře,
se základy první pomocí a prohlédli si vybavení sanitek. Součástí exkurze byly praktické ukázky: ošetření krvácení
a zlomenin, život zachraňující úkony, resuscitace, spáleniny, omrzliny a další nejnovější postupy, jak poskytnout první
pomoc.

Březen
KOPRSTAR 2018
V březnu jsme drželi pěsti čtyřem finalistům již tradiční pěvecké soutěže KOPRSTAR – Petrovi Sochovi, Anastázii
Kudělkové, Terezii Podolákové a Kláře Šprochové. Dopadlo to skvěle! Klára Šprochová se stala vítězem letošního
KOPRSTAR. Gratulujeme!
Vystoupení pro seniory
Velké díky patří žákům naší školy, kteří 13. 3. 2018 zpříjemnili svým hudebním vystoupením výroční schůzi seniorům
v Kopřivnici. Žáci poznali, že všechny ty hodiny, co cvičí na hudební nástroje, nejsou promarněným časem. Je to čas
smysluplně využitý, protože oni pak mohou svým umem rozdávat radost ostatním. A tak, děcka, cvičte na hudební nástroje
dál, je to zdravější než sedět u počítače.
Dnes učíme MY!
Vyměnit si role na Den učitelů 28. března byla pro žáky 9. třídy skvělá příležitost. Vyzkoušeli si stát za katedrou celou
vyučovací hodinu. Žáci si museli udělat pečlivou přípravu na vyučování. Zjistili, že toto povolání je náročné na hlasivky,
na nohy a není pro každého. A jejich reakce:
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"Nejtěžší je udržet si pozornost."
"Učení se musí podat zábavně."
"Měli jsme problém zapojit celou třidu a komunikovat s ní."
"Někteří žáčci nám dokonce trucovali a váleli se po zemi. Neměli jsme respekt."
"Učilo se nám dobře, byli jsme spokojení."
"Je důležité tomu rozumět."
"Nechci být učitel, nemám na to nervy."
Zlatá Komenská města Kopřivnice
Nejoblíbenějším učitelem Kopřivnice byla v anketě „Zlatý Komenský 2018“ vyhlášena učitelka naší školy RNDr. Ivana
Kociánová. Paní učitelka má za sebou 22 let pedagogické práce. Po celou dobu požívá velké důvěry nejen u žáků,
ale i u rodičů, a to díky pedagogickým kvalitám i díky jejímu dlouhodobě krásnému lidskému přístupu k druhým. Anketu
vyhlásilo Dětské zastupitelstvo Kopřivnice. Slavnostní vyhlášení absolutního vítěze za účasti pana starosty proběhlo
4. dubna na MěÚ v Kopřivnici.

Duben
Celostátní přehlídka církevních škol
Hned v dubnu po Velikonocích se náš pěvecký sbor Holoubci a hrdličky vydal do Oder na celostátní přehlídku církevních
škol v zájmově umělecké činnosti. Žáci naší školy získali výborné hodnocení odborné poroty a byli mnohokrát odměněni
aplausem studentského publika. Pěvecký sbor byl také nominován na vystoupení v pátečním slavnostním galaprogramu,
spojeném s natáčením TV NOE. Záznam tohoto jedinečného vystoupení jsme mohli zhlédnout v neděli 13. května.
Blahopřání si zaslouží také Klára Šprochová, která získala čestné uznání poroty ve velké konkurenci 95 vystupujících
v hudební kategorii.
Zápis do 1. třídy
Začátek dubna byl očekáván také s napětím. Přijdou, či nepřijdou? A kdo? No přece rodiče s budoucími prvňáčky. Přišel čas
zápisu do první třídy a oni přišli. Bylo jich 40, teda těch dětí, samozřejmě. Čekali je pejsek s kočičkou. Když zašili kalhoty,
našli panenku, vytřeli podlahu, pověsili prádlo a také splnili i řadu „školáckých“ úkolů, vstoupili do domečku a kromě
opravdového a hodného pejska na ně čekal i opravdový dort. Ještě originální polštářek na památku a ahoj. Někteří rodiče
požádali o odklad. Přijato bylo 24 dětí.
Krajské kolo přehlídky dětských recitátorů
Že pátek 13. nemusí být smolným dnem, to si vyzkoušela Marie Kostelníková z páté třídy, když se v Ostravě zúčastnila
krajského kola přehlídky mladých recitátorů. I když nevyhrála, byl její úryvek z Letopisu Narnie velmi sugestivní.
Pomáháme v misiích
V dubnu jsme také společně více mysleli na misie. Konkrétně jsme dubnovým sběrem papíru chtěli přispět na výrobu
přístřešku na pumpu s pitnou vodou na ostrově Tanna ve vesnici Lowanatom v Tichém oceánu. Ve škole jsme měli
na nástěnce fotky z misií, ukázku projektu a také mapu i informace, kde se ostrov nachází. Za celý měsíc duben jsme
nasbírali 3 748 kg zváženého papíru, ale někteří k tomu ještě přinesli papír jen tak bez zvážení. Chtěli jen přispět na dobrou
věc. Na projekt na misie tedy ze sběru posíláme 5 198,- Kč a to je, myslím, velmi chvályhodné.
Řemeslo má zlaté dno
26. dubna se ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici uskutečnila přehlídka technických profesí s názvem „Řemeslo
má zlaté dno“. Osmá třída se zde seznámila s 14 technickými učebními a maturitními obory: mechanik seřizovač, nástrojař,
automechanik, karosář, zedník, truhlář, tesař, opravář zemědělských strojů, instalatér,… Některé obory jsou vhodné i pro
dívky. Součásti přehlídky byla i účast více jak dvanácti významných firem z okolí, které pro žáky připravily celou řadu aktivit,
včetně ukázek svých výrobních programů. Velmi zdařilá akce usnadnila žákům rozhodování o budoucím povolání.

Květen
Akademie
Škola má narozeniny, my máme přání jediný… Dvacáté páté narozeniny byly tématem nejen celého školního roku,
ale hlavně jejího vrcholu oslav – školní akademie. Ve čtvrtek 18. května se podařilo naplnit celý velký sál kulturního domu.
Obrovský rozsvícený růžový dort, vedle něj váza, do které postupně přibývaly růže tak, jak žáci jednotlivých tříd přidávali svá
přání pro školu. Viděli jsme něžné, ještě i malinko neobratné pohyby prvňáků i údernou sílu a energii osmé třídy, eleganci
deváťáků, jemnost čtvrťáků, jednotu druháků, rozmanitost sedmáků, odvahu třeťáků, vtipnost šesťáků a sportovní zdatnost
páťáků. Hudební rámec udělal pěvecký sbor a závěrečná píseň, jejíž část zpívali všichni žáci a většina obecenstva, musela
chytit za srdce každého. Tak školo, ať i v dalších letech zní chvála z našich úst.
U příležitosti oslav vzniku školy jsme vydali stolní kalendář na rok 2018 a Almanach literárních a výtvarných prací dětí.
Každý žák také obdržel hlavolam s logem školy.

Červen
Závěrečné práce žáků 9. ročníku
V úterý 5. června a ve středu 6. června odpoledne se ve 2. patře školy sešli žáci 9. ročníku, jejich rodiče, sourozenci, učitelé
a další hosté. Napětí by se dalo krájet, nervozita se nedala přehlédnout, vše vyvažovalo slavnostní oblečení účastníků.
Žáci 9. ročníku prokazovali při ústních prezentacích, jak zvládli základní školní dovednosti. Zvolili si téma podle svého
zájmu, které během posledního roku zpracovali v písemné podobě na 3 až 5 stran. K ústní prezentaci práce vytvořili soubor
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obrázků a informací v prezentačním programu. Úroveň prací i prezentací byla velmi pěkná, komise složená z učitelů školy
ocenila 14 žáků vyznamenáním.
Závěr školního roku
Pak vše utíkalo tryskem, v pondělí 18. června všechny třídy vyrazily na výlety, abychom pak mohli v úterý 19. června prožít
krásnou závěrečnou mši s účastí Mons. Martina Davida, pomocného biskupa ostravsko-opavského. Mše plná radosti nad
přicházejícím volnem, ale i smutku z loučení se školním kaplanem o. Jiřím Ramíkem. Jemu patřilo i poděkování dětí
a zaměstnanců školy v podobě velikého slunce namalovaného dětskými dlaněmi. Za školu přejeme otci Jiřímu hlavně
zdraví, ať už bude své úsměvy rozdávat kdekoli.
7.1

Zájmové kroužky
Zájmové kroužky

7.2

Ročník

Angličtina

1. - 2. třída (4 skupiny)

Angličtina

4. - 5. ročník

Keramický

2. - 4. třída (2 skupiny)

Sborový zpěv

1. - 9. třída (2 skupiny)

Sportovní - florbal

1. - 9. třída (2 skupiny)

Sportovní

1. - 3. třída (2 skupiny)

Zdravotní cvičení bosu

4. - 5. ročník (2 skupiny)

Šachy

1. - 9. třída

Karate

2. - 9. třída

Psaní na PC

4. - 9. třída

Klub nadaných dětí

3. – 5. třída

Soutěže
Aktivita

Ocenění

Dějepisná olympiáda

25. místo v okrese

Jména oceněných

Ročník

Klára Šprochová

9.

Konverzační soutěž v anglickém
8. a 18. místo v okrese
jazyce

Ema Neuwerthová, Radim Nacházel

7., 9.

Olympiáda v českém jazyce

Postup do okresního kola

Eliška Caloňová, Anastázie Macková

8., 9.

Postup do kraje

Marie Kostelníková

5.

Postup do okresního kola

Kateřina Besedová, Anastázie Kudělková 3., 4.

Postup do okresního kola

Klára Holubová, Alžběta Struminská

6., 8.

2. místo

Ema Vašinová, Marie Kostelníková

2., 5.

3. místo

Michal Kramoliš

2.

23. a 17. místo v republice

Jiří Glogar, Benedikt Přádka

6., 7.

1. místo v okresním kole

Benedikt Přádka

8.

4. místo v okresním kole

Jan Muller

6.

1. a 7. místo v okrese

Jakub Harabiš, Eliška Čechová

5.

3. místo v okrese

Jakub Harabiš

5.

7. místo v okrese

Václav Sopuch

7.

1. místo v republice

Jakub Harabiš

5.

Tereza Sochová, Ondřej Neuwirth

7., 6.

Celostátní přehlídka dětských
recitátorů

Svatováclavská réva
Bible a my – ústřední kolo

Matematická olympiáda

Matematická Pythagoriáda

Matematický klokan
Zeměpisná olympiáda

23. a 30. místo v okrese
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Logická olympiáda

17. a 23. místo v kraji

Junior Gypri Scrabble
Tournament

2. místo

Josef Raška, Jakub Harabiš

4., 5.

Klára Šprochová, Radim Nacházel

9.

Ema Vašinová, Petr Socha, Tereza
Podoláková, Anna Sochová, Markéta
Michaela Kořená, Marie Kostelníková,
2. místo
Tereza Podoláková, Anna Sochová,
Markéta Buzková, Ema Neuwerthová
Veronika Stránská, Kateřina Besedová,
3. místo Veronika Stránská Anastázie Kudělková, Petr Socha, Marie
Kostelníková
1. místo

Kopretina - přehlídka lidové
písně

Koprstar 2018 – pěvecká soutěž
DDM
Zpěváček – soubory lidových
písní

1., 3., 7.
5., 6.
1., 3., 4.,
5.

1. místo

Klára Šprochová

9.

finalisté

Petr Socha, Anastázie Kudělková,
Tereza Podoláková,

3., 4., 7.

cena poroty

Tereza Podoláková

7.

Rozálie Kvitová, Eliška Čechová, Jakub
Harabiš, Štěpán Marek
Dagmar Pešková, Anastázie Kudělková,
Raška, Dominik Vašut

2. místo v oblastním kole
Mladý cyklista
3. místo v oblastním kole

5.
6.

Velká cena Kopřivnice v šachu

2. v mladší kategorii

Antonín Žižlavský

4.

Kopřivnická laťka

3. místo

Daniel Jiřík

7.

Miniházená

3. místo

Stolní tenis

3. místo v okrese

Florbal Cup

2. místo v okrese

Street hockey

Postup do Velkého finále

František Holub, Antonín Hykel,
Anastázie Kudělková, Josef Raška,
Robin Badura, Štěpán Marek, Ludmila
Marková
Jakub Raška, Jakub Socha, Tomáš
Janek, Kryštof Socha
Daniel Jiřík a Jakub Raška, Matouš
Boháč a Benedikt Přádka, Tomáš Janek,
Kryštof Socha, Vojtěch Kostelník, Radim
Nacházel a Samuel Bortel
Robin Badura, Benjamin Janek, Jan
Müller, Dominik Vašut, Josef Monsport,
Matěj Raška

4. - 5.
7. - 9.
7. - 9.

5. - 6.

8. Školní družina a školní klub
Pedagogičtí pracovníci ve školní družině a školním klubu
Pracovní zařazení

Kvalifikace

Délka praxe

Vychovatelka ŠD

vychovatelka

25 let

Vychovatelka ŠD

vychovatelka

18 let

Vychovatelka ŠD

vychovatelka

10 let

Vychovatelka ŠK

vychovatelka

16 let

9. Hodnocení duchovní formace
Předpoklady:
Podle plánu duchovní formace žáků jsme se zaměřili na čtyři oblasti života, vyjádřené termíny: službou životu a víře,
svědectvím, slavením a společenstvím. Vyjadřovány termíny: diakonia - služba, martyria - svědectví, leiturgia - slavení,
koinonia - společenství.

1. oblast diakonie:
Žáci i učitelé se zapojili do více aktivit. Ve spolupráci s Charitou do tříkrálové sbírky, do podpory dívky Ruth Nakato
z Ugandy v rámci Adopce na dálku. Byla podpořena dopisy a finančními prostředky získanými prodejem výrobků žáků
při Jarmarku naděje a adventních věnců.
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V rámci náboženské výchovy byla veřejnou pochvalou vyzdvihnuta služba ministrantů a zpěv scholy. Aktivity žáků
ve prospěch druhých žáků byly průběžně oceňovány veřejnou pochvalou. Žáci byli informováni o akcích pro děti a mládež,
konanými na různých místech diecéze. Hendikepovaní žáci se účastnili s ostatními všech akcí. Oporou jim byli osobní
asistenti. Proběhly opět orientační dny pro žáky 6. a 9. třídy v Centru pro mládež ve Staré Vsi pod Ondřejnicí. Program
zajišťovali animátoři diecézního střediska. Pobyt naplnil očekávání dětí i pedagogů.

2. oblast v oblasti martyria:
Hlavní obsah této oblasti leží v hodinách náboženské a etické výchovy, kde žáci získávali znalosti křesťanského života. Žáci
náboženské výchovy 4. - 9. třídy se účastnili školního kola biblické olympiády. Celkem to bylo 107 žáků školy, z nichž
postoupilo do okresního kola 12 žáků ve třech kategoriích. Okresní kolo bylo zorganizováno opět na naší ZŠ, ceny pro
vítěze zajistil školní kaplan Jiří Ramík. Do ústředního kola v Kroměříži se probojovali 2 žáci. Jiří Glogar ze 7. ročníku
se umístil na 11. místě a Benedikt Přádka z 8. ročníku obsadil 12. místo. Adventní duchovní obnova pro žáky 8. ročníku
se konala ve Pstruží. Zúčastnilo se 17 žáků. Účastníkům byl předložen zážitkový program s důrazem na sebepoznání,
spolupráci, hodnotovou orientaci a rozvoj osobního vztahu s Bohem.
Na 1. stupni proběhla Mikulášská nadílka, kterou zabezpečil klub rodičů.
Před Vánocemi proběhly tematické vstupy školního kaplana Jiřího Ramíka.
Lyžařského výcviku se zúčastnil jako instruktor školní kaplan. Každý den začal společnou modlitbou spojenou
se zamyšlením a uprostřed týdne se žáci zúčastnili bohoslužby.

3. oblast leiturgia:
Společné mše proběhly podle plánu, žáci i učitelé se zapojili do liturgických služeb. Účast žáků na čtvrtečních mších sv. byla
stejná jako v předchozím roce - zúčastňovalo se cca 15 žáků.
U příležitosti dne církevních škol proběhla pouť celé školy poutní místo Svatý Hostýn.
Příležitost ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru byla pravidelně každý čtvrtek a mimořádně před vánočními
a velikonočními svátky a na konci školního roku. Tato nabídka je žáky využívána.
Zaměstnanci školy se pravidelně dvakrát týdně scházeli k modlitbě breviáře.

4. oblast koinonia:
Žáci byli vedeni pracovat ve skupinách, účastnili se zážitkových projektů, orientačních dnů a duchovní obnovy.
Vše s důrazem na společenství. Žáci si mohli odnést zkušenost, že ke společným akcím patří i náboženský rozměr života.

10. Rada žáků
Koordinátor:

Davidová Marie

Členové:
Kostelníková Marie, Košťálová Karolína, Holubová Klára, Kudělková Rozálie, Neuwerthová Ema, Sopuch
Václav, Badurová Alžběta, Lošák Vojtěch, Pešková Michaela, Kostelník Vojtěch
Zasedání:
Žáci se setkávali na pravidelných schůzkách 1x měsíčně. Vedení školy umožnilo zástupcům RŽ pracovat
v určené vyučovací hodině. V případě potřeby se konalo setkání v odpoledních hodinách.
Finance:
Vedení školy věnovalo na aktivity pro žáky školy částku 1 000,-Kč. Pokladník RŽ si vedl finanční deník,
penízy byly vždy vydány proti dokladu.
Informace o činnosti: Nástěnka a webové stránky školy, školní rozhlas, plakáty, každý člen RŽ ve své třídě a v určené
třídě 1. stupně. Rada žáků pracovala podle svého Plánu činnosti, který si vytvořili v měsíci září.

Aktivity:
Charitativní akce:
listopad
Občanské sdružení Život dětem, prodej předmětů – výtěžek 5 345,-Kč
listopad
Fond Sidus, prodej předmětů – výtěžek 657,-Kč
prosinec
Sbírka potravinové pomoci, spolupráce s Klubem rodičů 280 kg v hodnotě 10 540 Kč
prosinec
Sbírka „Pastelky a omalovánky dětem v nemocnici“ v Novém Jičíně pro dětské oddělení
duben
Sběr papíru, soutěž – na misie pro školu na ostrově Tanna – výtěžek 5 198,-Kč
celý školní rok
Zajištění sběru vršků z PET lahví pro Andrejku a pro Matůška, spolupráce s MÚ Kopřivnice
Další akce:
říjen
prosinec
únor
březen
červen

Otázky pro učitele
Vánoční soutěže „Vánoce u Simpsonů“ pro žáky 2. stupně. Program spojený se soutěžemi
Valentýnská pošta – rozdávání milých vzkazů
Blahopřání ke Dni učitelů
Vysvědčení pro učitele 2. stupně

V dětském městském zastupitelstvu Kopřivnice aktivně pracovaly Caloňová Eliška a Badurová Alžběta.
V únoru se zúčastnili ještě s dalšími zástupci naší školy Žákovské diskuze – setkání se zastupiteli města.
Ve spolupráci s Dětským zastupitelstvem vybírali nejlepšího učitele naší školy do soutěže Zlatý Ámos.
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11. Školní poradenské pracoviště
11.1

Činnost Školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) realizovalo ve školním roce 2017/2018 dlouhodobé i operativní úkoly vycházející
z potřeb školy a výchovně vzdělávacího procesu. Při poskytování poradenských služeb žákům, jejich rodičům a učitelům
jsme kladli důraz na úzkou spolupráci těchto tří složek školského systému (žák – učitel – rodič) a včasný záchyt problémů
a jejich řešení za spolupráce celého poradenského týmu. Množství preventivních aktivit bylo doplněno o sociometrii
na 2. stupni a dle potřeby i na 1. stupni. Realizace sociometrického šetření a jeho výstupy mají vést k odhalení a záchytu
případných obtíží v kolektivu a ve spolupráci s třídním učitelem a žáky také k jejich eliminaci.
Také v tomto školním roce byla jednou z priorit metodická podpora pedagogů v souvislosti se zavedením inkluzivního
vzdělávání a novelizací vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
zejména v oblastech tvorby PLPP a IVP. Velká část poradenských služeb se zaměřuje na individuální práci s dětmi
se speciálními vzdělávacími potřebami, výchovnými, výukovými, vztahovými či osobními problémy.
Přehled činností a údaje o počtech žáků, kterým byla poskytnuta péče, jsou uvedeny níže dle jednotlivých poradenských
oblastí.
11.2

Personální obsazení ŠPP

členové ŠPP:

11.3

školní metodik prevence: Mgr. Renata Kopecká
výchovný poradce: RNDr. Ivana Kociánová
školní psycholog: Mgr. Radka Miková
speciální pedagog: Mgr. Věra Paseková (externí spolupráce)

Prevence rizikových forem chování

Prevence probíhá jak přímo ve výuce v rámci ŠVP, tak i mimo ni – v třídnických hodinách, o přestávkách, družině, školním
klubu, při projektech, besedách, přednáškách, soutěžích, na výletech, víkendovkách, vícedenních pobytech atd. Jedině
pestrost výuky i nabízených aktivit, které jsou četné a mnohdy opakující se, působí na žáky tak, že všechny formy rizikového
chování jsou jim cizí.
Preventivní aktivity pro žáky
Ve výuce:

průběžně/příležitostně ve všech předmětech
přímo/především ve výchovách a volitelných předmětech

Mimo výuku:
a) pravidelně
 kroužky ve škole
 družina/školní klub
 Klub nadaných dětí
 společné pondělní ranní slovo na II. stupni, s třídními učiteli ve třídách na I. stupni
b) projekty/dílny
 Beseda s babičkami, Tatínkování, Moje maminka, Večerníček, Chameleon,
Slon a mravenec, Pejsek a kočička, A – Č den, Žijeme zdravě, Domácí mazlíčci,
70 let Kopřivnice, Vánoční dílny
 Křesťanské nebe, Den plný tance, Jarní výlet, Papír, Magnety, Kopřivnice 48 – 18, Hraná hudebka, Anglické
divadlo, České osudové osmičky, Sýkorník
c) výlety/víkendovky/pobyty

celoškolní výlet, Den církevních škol, sv. Hostýn

pobyty v DCM Stará Ves nad Ondřejnicí (6. a 9. roč.)

lyžařský výcvikový kurz (7. roč.)

duchovní obnova, Pstruží (8. roč.)

výlety a víkendovky tříd s třídními učiteli

soustředění pěveckého sboru a školní kapely

vycházky do zimní přírody

jarní výlet
d) besedy/ přednášky/tematické vstupy
 Kyberšikana; Závislosti, to jsou pasti; Bezpečnější surfování; Kam směřuji; Odložím, co můžu
 To je zákon, kámo (navazující program Protidrogového vlaku)
 Když chceš, tak to dokážeš – motivující program Radoslava Bangy
 Gulag – beseda s Věrou Sosnarovou
 film Síla lidskosti – Nicholas Winton
 dopravní výchova, třídění odpadu
 Hasičský záchranný sbor, Zdravé stravování, 1. pomoc, Voda, Ohrožené druhy zvířat
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 besedy - městský úřad, městská knihovna, městská policie, Úřad práce Nový Jičín, OSPOD
 vstupy – Vánoce
e) exkurze
 městský úřad, mnfocentrum, Bike fun, Tymphany, Brose, Jatka Sedlnice, psí útulek, Technické muzeum
Kopřivnice, Úřad práce Nový Jičín
 akce Řemeslo má zlaté dno – volba povolání
f) pohybové a sportovní aktivity
 florbal, street-hockey, stolní tenis, miniházená, kopaná – Mc Donaldʹs cup, Kopřivnická laťka
 tělocvična; stolní tenis a fotbal o přestávkách, v družině, školním klubu, sportovní kroužek
 kurz plavání 1. – 3. roč., bruslení 1. – 4. roč., LVK
 sportovní klání s klienty Denního stacionáře ve Vlčovicích (Hry bez hranic apod.)
g) kultura
 koncerty: adventní, jarní, taneční, Evropský svátek hudby
 Celostátní přehlídka ZUČ církevních škol v Odrách
 filmy: Síla lidskosti, Paddington, Emoji
 divadelní představení: v angličtině, Středa nás baví, Pověsti pro štěstí, Zkrocení zlé ženy
 recitační a pěvecké soutěže – Kopretina, Svatováclavská réva, Koprstar
 anketa Zlatý Komenský – letošní vítěz RNDr. Ivana Kociánová
h) ostatní
 netradiční čtvrtletní hodnocení a zápis do 1. ročníku
 Mikuláš, Vánoční čekání, Betlémy, Jarmark naděje – adopce na dálku, karneval
 Den učitelů – výměna rolí, žáci 9. roč. učí žáky 1. – 8. roč.
 akademie - 25. výročí založení školy
 návštěva Střediska následné lůžkové péče a Klubu seniorů – vystoupení, dárky
 sběr papíru, baterií, kaštanů a žaludů; charitativní sbírky, potravinová sbírka
 závěrečné práce a prezentace žáků 9. ročníku
 závěrečné hodnocení – ocenění nejlepších žáků, PŘŠ
 EDISON – multikulturní projekt, stážisté z různých zemí světa ve škole, aktivity především v hodinách angličtiny,
vlastivědy a zeměpisu; stážisté v rodinách žáků
Neméně důležité jsou i aktivity, pro pedagogy/zaměstnance školy, pro rodiče a s rodiči a spolupráce s jinými organizacemi.
Spokojení a spolupracující učitelé včetně dalších zaměstnanců a rodiče žáků jsou jedinou zárukou, že naši žáci vstoupí
do života tou správnou nohou.
Aktivity/akce pro pedagogy a zaměstnance školy
 DVPP, přednostně z KVIC, ale i jiné podle nabídky
 semináře nabízené městem – MAP
 služby školní psycholožky Mgr. Radky Mikové
 tzv. sborovny: Vyučování a vzdělávání žáků v rámci společného vzdělávání, Systém péče o žáky se SVP na ZŠ
 zájezd – Vršatec
 pravidelné tzv. pedagogické kavárny – 1x týdně
 vázání adventních věnců
 Mikulášské kuželky v Lichnově
 vzájemné hospitace
 získávání jiných zkušeností z podobných škol v rámci organizace Centra kolegiální pomoci
 závěrečné setkání na lyžařské chatě v Kopřivnici
Aktivity/akce pro rodiče a s rodiči
 otevřené hodiny matematiky Hejného
 společenský večer v Katolickém domě Kopřivnice
 výpomoc rodičů při organizaci karnevalu, výletů, soustředění sboru, výrobě adventních věnců, projektech a dílnách,
potravinové sbírce
 den otevřených dveří a adventní koncert
 setkání žáků 9. roč., jejich rodičů a zástupců SŠ, SOU a SOŠ – volba povolání
 zprostředkování besed pro rodiče organizovaných městem – MAP a Centrem pro rodinu
 workshop pro rodiče - Zdraví na talíři
 pravidelně vydáváme Informátor školy, letos opět vznikl kalendář a almanach k 25. výročí školy
 rodiče poctivě navštěvují třídní schůzky i konzultační hodiny
 máme aktivní, hojně navštěvované webové stránky
 Klub rodičů a přátel školy
 setkání žáků 9. roč., rodičů a učitelů u příležitosti rozloučení se základní školou
 závěrečné práce a prezentace žáků 9. ročníku
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Spolupracující organizace
PPP Nový Jičín, HZS, záchranná stanice, Městský úřad - OSPOD, Zdravé město, kultura, dopravní hřiště, městská policie,
městská knihovna, městské lázně a zimní stadion, Muzeum Fojtství, Technické muzeum, DSM Stará Ves nad Ondřejnicí,
nadační fondy, Prevalis, AŠSK, farní úřad, Úřad práce Nový Jičín a mnohé další
11.4

Činnost školního psychologa

Školní psycholog působí na ZŠ svaté Zdislavy druhým rokem. Ve školním roce 2017/2018 se věnoval standardním
činnostem, zejména individuální psychologické péči pro žáky s výukovými, výchovnými či vztahovými obtížemi a poradenství
pro jejich rodiče, realizoval aktivity pro třídní kolektivy a poskytoval poradenství pro učitele.
Ve spolupráci se školním metodikem prevence participoval na prevenci rizikového chování, zabýval se zjišťováním klimatu
tříd prostřednictvím sociometrie a navrhoval případná opatření, a to v úzké spolupráci s třídními učiteli. Ve spolupráci
s poradenským týmem se zabýval řešením problémových situací v kolektivu, které v několika případech vyvstaly (vztahové
záležitosti, seznámení žáků třídy s onemocněním spolužáka za účelem snadnějšího začlenění do kolektivu po hospitalizaci
atp.) Účastnil se akcí a projektů školy (Orientační dny 6. ročníku, projektový den na 2. stupni, školní mše, psychologické
poradenství pro rodiče při zápisu do 1. třídy, vedení závěrečné práce žáka 9. ročníku atp.) Nově byla služba kariérního
poradenství ve škole obohacena o komplexní diagnostiku profesní orientace pro zájemce z řad vycházejících žáků.
Diagnostiku a poradenství pro žáky a rodiče ohledně volby studijního/učebního směru realizoval školní psycholog.
Podrobnější informace o činnosti školního psychologa ve školním roce 2017/2018 jsou uvedeny v tabulkové části.
a/ Údaje o počtech klientů, kterým byla poskytnuta péče školního psychologa

Kategorie žáků

Celkový počet žáků,
kterým byla
poskytnuta péče

z toho
jednorázově

z toho
opakovaně

z toho individuální péče

1. stupeň

13

5

8

13

2. stupeň

27

6

21

27
Z toho 11 diagnostika profesní orientace

Celkem

40

11

29

40

b/ Počet odborných činností pro rodiče a učitele, resp. počet setkání (konzultace, krizové intervence, besedy,
metodické schůzky aj.) :
Kategorie

realizovaných individuálně

realizovaných skupinově

Rodiče - konzultace

28

Konzultace rodič – žák: 24

Rodiče – besedy, ostatní

0

1

Učitelé

58

3

Vedení školy

7

1

SPC, PPP

1

3

c/ Nejčastější důvody poskytnuté odborné péče školního psychologa (v pořadí od 1. jako nejčastější):
Důvody

Pořadí

Problémy v osobnostním vývoji

1.

Profesní poradenství

2.

Vztahové obtíže

3.

Výchovné problémy a poruchy chování

4.

Péče o integrované žáky

5.

Mimořádné nadání

6.

Výukové problémy

7.

Školní zralost

8.

Poruchy učení

8.
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d/ Ostatní aktivity a odborné činnosti školního psychologa:

aktivity zahrnující metodické a koordinační činnosti v rámci Školního poradenského pracoviště

skupinová diagnostika – vztahy ve třídě (4x) a následná činnost (program pro třídu, individuální rozhovory
s některými žáky)

krizová intervence (6x)

komplexní diagnostika profesní orientace pro vycházející žáky a jejich rodiče (11x)

týmová spolupráce ŠPP (ve složení školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence) a neodkladné
řešení aktuálních problémových situací ve škole (3x)

účast na Orientačních dnech pro 6. třídu (pedagogický dozor, pozorování, seznamování s kolektivem, zapojení
do programu)

účast na zápisu do 1. třídy - poradenství pro rodiče (školní zralost a školní připravenost)

zapojení do projektového dne na 2. stupni – téma Sigmund Freud

vedení závěrečné práce žáka 9. ročníku

účast na výchovné komisi

účast na akcích školy: pedagogické rady, třídní schůzky, čtvrtletní hodnocení, školní mše, školní akademie,
obhajoby závěrečných prací, rozloučení s deváťáky, den pro zaměstnance školy, školní ples atp.

administrativa, vedení dokumentace, měsíční reporty o činnosti školního psychologa, příprava aktivit, zápisy
z konzultací a jednání s žáky a rodiči

absolvovaná školení: Agresivita dětí a mládeže (SVP NJ), Kariérové poradenství (MAP Kopřivnice), Emoční
sebeobrana (MAP Kopřivnice), Role školního psychologa v systému koordinovaných poradenských služeb
(EDUPRAXE s.r.o.), Systém péče o žáky se SVP v základní škole (EDUPRAXE s.r.o.)

účast na pracovních setkáních školních psychologů (kraj, okres: 5x)
11.5

Výchovné poradenství

Stejně jako v uplynulých letech se i v tomto školním roce uskutečnila tradiční akce, kterou navštívili i žáci naší školy. Jedná
se o přehlídku technických středních škol „Řemeslo má zlaté dno“. Tuto přehlídku navštívili žáci 8. třídy.
Pro žáky druhého stupně se také uskutečnilo několik exkurzí do firem v regionu. 8. třída navštívila firmu Brose, 7. třída
navštívila firmu Tymphany a 6. třída firmu Bikefun. Několik vybraných žáků 8. a 9. třídy také zavítalo do masokombinátu
v Sedlnicích. Na exkurzích byli žáci seznámeni s konkrétními profesemi, které ve firmách pracují a s požadavky, jaké jsou
na tyto profese kladeny.
V říjnu navštívili žáci 9. třídy IPS Úřadu práce v Novém Jičíně, kde byli seznámeni s kompletní nabídkou studijních oborů
a středních škol a s možností nechat se otestovat pro správný výběr budoucího studia. Na tuto návštěvu opět navázala
třídní schůzka pro rodiče a žáky 9. třídy, kde měli možnost osobního setkání se zástupci středních škol regionu.
Pro správný výběr budoucího studia také mnoho žáků 9. třídy využilo pohovor a testování u naší školní psycholožky.

12. Kontroly ve školním roce 2017/2018
12.1

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Předmět kontroly: Platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinnosti plátce pojistného.
Výsledek: viz Protokol o kontrole VZP–17-01936951-T885 ze dne 22. 11. 2017. Kontrolou nebyly zjištěny splatné
závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.
12.2

Okresní správa sociálního zabezpečení Nový Jičín

Předmět kontroly: Plnění povinností v nemocenském pojištění, v oblasti pojistného a v důchodovém pojištění
Výsledek: Viz Protokol o kontrole č. 254/18/888 ze dne 28. 3. 2018
12.3

Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Předmět kontroly: Vyhodnocení naplňování IVP u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a u žáků nadaných
na základě § 4 odst. 2 Vyhlášky č.27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných dne
29. 5. 2018.
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13. Rada školské právnické osoby a Školská rada
a)

Rada školské právnické osoby (ŠPO)

Rada ŠPO je tříčlenná, předsedkyní je Ing. Mgr. Markéta Zegzulková, vedoucí odboru církevního školství biskupství
ostravsko-opavského, místopředsedou je Ing. Zdeněk Miketa a dalším členem je Ing. Marta Hrušková.
Rada ŠPO se sešla v období školního roku 2017/18 třikrát a na svých jednáních projednala a schválila účetní závěrku ŠPO
za rok 2017, změny Vnitřního mzdového předpisu od 11. 1. 2018 a návrh rozpočtu na rok 2018.
b)

Školská rada

Školská rada je od tohoto školního roku také tříčlenná a pracuje v tomto složení:
zástupce zřizovatele – Ing. Věra Šablaturová,
zástupce pedagogických pracovníků – Mgr. Karolína Marková,
zástupce rodičů – Ing. Martin Žárský.
Ve školním roce 2017/2018 se konala dvě zasedání Školské rady. Na listopadovém setkání schválila Školská rada Výroční
zprávu o činnosti školy ve školním roce 2017/2018 a přílohu č. 1 Školního vzdělávacího programu „Cesta do života“.
Na dubnovém zasedání schválila ŠR návrh rozpočtu ZŠ svaté Zdislavy Kopřivnice na rok 2018 a vzala na vědomí návrh
na odlišnou organizaci školního roku, který spočívá v dřívějším ukončení školního roku z důvodu stavebních prací.

14. Výroční zpráva o poskytování informací
za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném
znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchova k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona
č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
Celkový počet písemných žádostí o informace

0

Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace

0

Počet
rozsudků
soudu,
o neposkytnutí informace:

kterým

došlo

k přezkoumání

rozhodnutí

Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona

0
0

Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v kanceláři školy.

15. Údaje o hospodaření školy v roce 2017
a. Příjmy (v Kč)
1. celkové příjmy

14 950 103 Kč

b. Výdaje (v Kč)
1. investiční výdaje

0 Kč

2. neinvestiční výdaje celkem

14 844 195 Kč

16. Klub rodičů a přátel školy
Cílem Klubu rodičů je spoluvytvářet podmínky a spolupodílet se na vzdělávacím procesu a na mimoškolních činnostech.
Je to organizování akcí pro děti, tj. sportovní den, Mikulášská nadílka, charitní sbírky, škola v přírodě, výlety apod.
Druhou oblasti je financování aktivit a přerozdělování příspěvků, finančních darů.
V prosinci loňského školního roku uspořádal Klub rodičů pro žáky 1. stupně Mikulášskou besídku s nadílkou a návštěvou
živého Mikuláše s čertem jako vzpomínku na předškolní léta. Žáci 1. stupně nakonec dostali nadílku domácích pečených
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perníčků, které upekli rodiče. Nadělovalo se i na druhém stupni, tady to bylo už bez osobní přítomnosti Mikuláše, starší žáci
dostali svoji oblíbenou čokoládu.
V měsíci říjnu KRPŠ se spojil s Radou žáků, aby ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava upořádali potravinovou
sbírku na pomoc potřebným. Během 2 dnů se nám podařilo nashromáždit 280 kg trvanlivých potravin, v hodnotě
cca 10 450,-Kč, které nakonec PB Ostrava přerozdělila charitním organizacím.
Pro rodiče a příznivce školy jsme v lednu spolu s kopřivnickou farností uspořádali společenský ples v Katolickém domě.
Je to naše tradiční akce, ve které bychom chtěli i nadále pokračovat.
O jedné listopadové sobotě jsme se sešli ve sklepních prostorách školy za účelem brigády, a to vyklizení prostor určených
pro stavbu zmiňovaného výtahu. Během dopoledne se nám podařilo vyvézt asi 6 tun suti a navíc jsme se zbavili odpadu,
který byl ve sklepení.
V letošním roce jsme nezrealizovali sportovní den z důvodu zkráceného školního roku. Koncem června začaly stavební
práce na výtahu školy.
Jak bylo zmíněno, druhou oblastí naší činnosti je financování aktivit a přerozdělování příspěvků, popřípadě darů.

17. Závěr
V tomto školním roce jsme pokračovali v zavádění výuky matematiky podle metody profesora Hejného. Dále jsme
pokračovali v projektu OP VVV č. 22, tzv. šablony se zaměřením na čtenářskou a matematickou gramotnost. Použitím
prostředků z tohoto projektu mohla po celý školní rok v naší škole pracovat na poloviční úvazek školní psycholožka.
Po změně vlastníka budovy, kterým je Biskupství ostravsko-opavské v Ostravě, počaly práce na opravách a revitalizaci
budovy školy. Podařilo se přesunout spisovnu, sklad učebnic a server do nevyužitých sklepních prostor a využít uvolněný
prostor k výuce. Školní rok jsme ukončili dříve, aby mohly začít práce na modernizaci odborných učeben, zrychlení
internetového připojení a hlavně vybudování výtahu, aby se tak naše škola stala bezbariérová.
Ve výuce se dlouhodobě snažíme o to, aby vyučující zadávali žákům úkoly spojené s praxí, což se daří i díky projektovým
dnům a dílnám, které pravidelně probíhají na prvním i druhém stupni. Mám radost, že se zvyšuje úroveň výuky matematiky
a anglického jazyka.
V průběhu celého školního roku jsme si připomínali 25 let od vzniku školy. Oslavy vyvrcholily vydáním almanachu
žákovských prací a hlavně školní akademií pro rodiče, představitele města Kopřivnice a veřejnost. Všechny tyto aktivity
se mimořádně vydařily, a tak bych chtěl poděkovat hlavně třídním učitelům, ale i žákům a ostatním zaměstnancům školy,
za zodpovědnost, se kterou k oslavám přistoupili. Děkuji i pracovníkům zřizovatele za kvalitní práci a zájem o to, aby naše
škola byla moderní a konkurenceschopná i v budoucnosti.
V Kopřivnici dne 11. 10. 2018

Ing. Pavel Janek
ředitel školy
Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 16. 10. 20178
Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena Školskou radou dne: 12. 11. 2018
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Obrazová příloha
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