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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 kapacita: 250 žáků   IZO: 108 046 184 
2. Školní družina kapacita: 90 žáků    IZO: 110 008 774 
3. Školní klub kapacita: 100 žáků   IZO: 150 077 777  
4. Školní jídelna - výdejna kapacita: 220 stravovaných žáků  IZO: 110 500 482 

1.1 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 2020/21 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 

K 1. září 2020 bylo ve škole 224 žáků, tři oddělení školní družiny a jedno oddělení školního klubu.  
Jsme úplnou základní školou s devíti postupnými ročníky po jedné třídě v ročníku s výjimkou 5. ročníku, kde máme dvě 

třídy. Vzděláváme cca 220 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, odborná učebna pro výuku fyziky a chemie, která slouží zároveň jako kmenová třída, školní kaple sv. 
Dominika Savia, 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 využívají 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 nezbytným 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 roku 2017 přes optický kabel.  
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Rodiče byli informováni o dění ve škole prostřednictvím Informátoru ZŠ svaté Zdislavy, průběžně prostřednictvím 
webových stránek školy a školního informačního systému EduPage. V průběhu roku proběhly dvoje online třídní schůzky.  

Od školního roku 2019/2020 se škola zapojila do projektu OP VVV - Šablony II, kde jsme se zaměřili na profesní rozvoj 
pedagogů s cílem zkvalitnění matematické a jazykové gramotnosti, osobnostního a sociálního rozvoje žáků, rozvojové aktivity 
pro žáky - projektové dny a podporu společného vzdělávání za podpory školního psychologa a školních asistentů. Na něj 
navázal projekt OP VVV - Šablony III, kde jsme se zaměřili především na personální podporu formou školních asistentů.  

Ve spolupráci s biskupstvím ostravsko-opavským byla připravena projektová dokumentace pro výzvu IROP a následně byl 
podán projekt Zřízení odborných učeben CZŠ sv. Zdislavy v Kopřivnici - školní dílny a jazyková učebna. Projekt prošel 
schvalovacím procesem, v 1. fázi nebylo zajištěno jeho financování, po navýšení alokace bylo financování zajištěno a v březnu 
2021 započala jeho realizace. Učebny školních dílen včetně zázemí byly předány k užívání v červenci 2021, jazyková učebna 
se vybudovala v průběhu prázdnin. 

V tomto školním roce probíhala od 14. 10. do 24. 5. výuka převážně distanční způsobem, popřípadě se střídala prezenční 
a distanční výuka. 

Vývoj počtu žáků 

školní rok počet žáků 

2016/2017 220 

2017/2018 230 

2018/2019 228 

2019/2020 229 

2020/2021 224 

1.5 Specifické zvláštnosti 

Zřizovatelem školy je Biskupství ostravsko-opavské v Ostravě. 
V 1. ročníku vyučujeme čtení metodou Sfumato. 
V 1. a 2. ročníku realizujeme metodu výuky anglického jazyka Jolly Phonics. 
Od školního roku 2015/16 vyučujeme na 1. stupni matematiku Hejného metodou. 
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. 
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 Údaje o přijatých žácích při zápisu do 1. třídy  

- počet zapsaných dětí     19     
- odročena povinná školní docházka (stav k 30. 6. 2021)    4 
- nepřijati         0 

2.2 Integrovaní žáci k 1. 9. 2020 

Celkem 26 
nadaní 2 
vývojová porucha učení 7 
vývojová porucha chování  7 
vada řeči 5 
autismus 1 
tělesné postižení 3 
LMP 1  
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2.3 Prospěch, chování a docházka žáků 

1. stupeň / třída I.   II.  III.  IV.  V. A 

 1. 
pololetí 

2. 
pololetí 

1. 
pololetí 

2. 
pololetí 

1. 
pololetí 

2. 
pololetí 

1. 
pololetí 

2. 
pololetí 

1. 
pololetí 

2. 
pololetí 

počet žáků 25 25 25 25 23 23 22 22 17 17 
s vyznamenáním 25 25 25 25 23 23 20 20 13 13 
prospělo 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 
opravné zkoušky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
neprospělo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
v zahraničí/nehodnoceno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
pochvala TU 25 3 6 3 15 23 12 16 8 14 
pochvala ŘŠ 0 8 0 15 0 8 0 4 0 7 
napomenutí TU 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 
důtka TU 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
důtka ŘŠ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
2. stupeň z chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. stupeň z chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
omluvené hodiny/ 
průměr na žáka 483/19 344/14 750/30 435/17 256/11 157/7 496/23 497/23 404/24 266/16 

neomluvené hodiny/ 
průměr na žáka 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/0,1 3/0,1 4/0,2 24/1,4 

 
 
 

2. stupeň / třída V. B VI. VII. VIII. IX. 

 1. 
pololetí 

2. 
pololetí 

1. 
pololetí 

2. 
pololetí 

1. 
pololetí 

2. 
pololetí 

1. 
pololetí 

2. 
pololetí 

1. 
pololetí 

2. 
pololetí 

počet žáků 17 17 19 19 25 25 25 25 26 26 
s vyznamenáním 16 15 9 8 11 13 14 12 12 14 
prospělo 1 2 10 11 14 12 11 13 14 12 
opravné zkoušky 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
neprospělo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
v zahraničí/nehodnoceno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
pochvala TU 6 13 4 7 5 7 7 16 0 6 
pochvala ŘŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
napomenutí TU 0 2 4 5 3 9 5 7 5 3 
důtka TU 0 0 0 3 1 4 1 3 2 5 
důtka ŘŠ 0 0 0 3 0 4 1 3 0 4 
2. stupeň z chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
3. stupeň z chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
omluvené hodiny/ 
průměr na žáka 219/13 363/21 328/17 299/16 569/23 440/18 593/24 400/16 1019/3

9 892/34 

neomluvené hodiny/ 
průměr na žáka 0/0 0/0 0/0 23/1,21 0/0 0/0 17/0,7 0/0 0/0 0/0 
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2.4 Údaje o umístění žáků po ukončení povinné školní docházky 

a) umístění absolventů 

č. Škola Obor 

1. Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická 
škola svaté Anežky České 

75-31-M/01 
Předškolní a mimoškolní pedagogika 

2. Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm 65-42-M/01 
Hotelnictví 

3. Mendelova střední škola, Nový Jičín 18-20-M/01 
 Informační technologie 

4. Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická 
škola svaté Anežky České 

78-42-M/03 
Pedagogické lyceum 

5. Stojanovo gymnázium, Velehrad 79-41-K/41 
Gymnázium 

6. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, Kopřivnice 

23-51-H/01 
Strojní mechanik 

7. Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky, 
Frenštát pod Radhoštěm 

26-51-H/01 
Elektrikář 

8. Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická 
škola svaté Anežky České 

75-31-M/01 
Předškolní a mimoškolní pedagogika 

9. Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 79-41-K/41 
Gymnázium 

10. Mendelova střední škola, Nový Jičín 63-41-M/02 
Obchodní akademie 

11. Střední škola umění a designu a Vyšší odborná 
škola Brno 

82-41-M/07 
Modelářství a návrhářství oděvů (Ekotextil design) 

12. Gymnázium Jana Blahoslava a Střední 
pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 

75-31-M/01 
Předškolní a mimoškolní pedagogika 

13. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, Kopřivnice 

23-41-M/01 
Strojírenství 

14. Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky, 
Frenštát pod Radhoštěm 

18-20-M/01 
Informační technologie 

15. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, Kopřivnice 

23-45-L/01 
 Mechanik seřizovač 

16. Gymnázium, Nový Jičín 79-41-K/41 
Gymnázium 

17. Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín 41-55-H/01 
Opravář zemědělských strojů 

18. Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, 
příspěvková organizace 

 16-01-M/01 
Ekologie a životní prostředí 

19. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, Kopřivnice 

26-57-H/01 
Autoelektrikář 

20. Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín  41-41-M/01 
Agropodnikání 

21. Mendelova střední škola, Nový Jičín 18-20-M/01 
Informační technologie 

22. Masarykovo gymnázium, Příbor 79-41-K/41 
Gymnázium 

23. Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín 33-56-H/01 
Truhlář 

24. Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky, 
Frenštát pod Radhoštěm 

26-41-M/01 
Elektrotechnika 

25. Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín 16-01-M/01 
Ekologie a životní prostředí 

26. Mendelova střední škola, Nový Jičín 78-42-M/04 
Zdravotnické lyceum 

27. Střední odborná škola, Frýdek-Místek 41-55-H/01 
Opravář zemědělských strojů 
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b) rozbor studijních a učebních oborů žáků přijatých na SŠ 

Šestiletá gymnázia Osmiletá gymnázia Studijní obory 
s maturitou Učební obory Integrované 

obory 

1 3 22 6 0 

3. Údaje o pracovnících školy 

3.1 Pedagogičtí pracovníci 

Pedagogičtí pracovníci Školní rok 2020/21 

Celkem 23 

 z toho plně kvalifikovaných 23 

 z toho mužů 4 

na 1. stupni 7 

 z toho kvalifikovaných 7 

na 2. stupni 10 

 z toho kvalifikovaných 10 

asistent pedagoga 6 

 z toho kvalifikovaných 6 

ve školní družině a školním klubu 4 

 z toho kvalifikovaných 4 
 
 
Ve škole pracuje školní psycholog a dva školní asistenti, všichni jsou financování z projektu OP VVV II. 
 

3.2 Délka praxe pedagogických pracovníků  

 
 

Provozní pracovníci 
 
Ve škole pracuje ekonomka/hospodářka školy, administrativní pracovnice, dvě uklízečky, dvě pracovnice výdeje stravy  
a školník.  



 
 

- 8 - 

4. Učební plán 
Ve všech ročnících probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  
Cesta do života.  
 

PŘEDMĚTY Třída 
 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 
Český jazyk a literatura 8 8 8 7 7 4 5 5 4 

Anglický jazyk   3 3 3 3 3 3 3 

Německý jazyk       2 2 2 

Ruský jazyk       2 2 2 

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 

Chemie        2 2 

Fyzika      2 2 2 1 

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4 

Občanská výchova      2 1 1 1 

Rodinná výchova      1 1 1 2 

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 

Informatika     1 1 1   

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 

Matematické praktikum        1 1 

Týdenní dotace 21 22 24 25 26 30 30 31 31 

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 3. ročníku absolvovali 
částečně základní plavecký kurz, proběhly Orientační dny v 6. a 9. ročníku. Žáci 9. třídy započali pod vedením tanečního 
mistra malé taneční, který nebyly dokončeny. Z důvodu uzavření škol během pandemie Covid 19 jsme nemohli realizovat 
všechny tradiční plánované akce v plném rozsahu. 
Zapojili jsme se do projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Pro děti je zabezpečen pitný režim. V projektu Obědy pro děti 
společnosti Woman for Woman bylo podpořeno dvacet žáků bezplatnými obědy a stejná společnost podpořila čtyři sociálně 
slabší žáky nákupem notebooků včetně připojení k internetu pro distanční výuku. 
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5.2 Zdravé učení 

Matematiku na 1. stupni vyučujeme podle metody profesora Hejného. 
V posledních letech se zaměřujeme na smysluplnost výuky a znalosti využitelné v praxi. Proto také proběhlo několik 
projektových dnů. Do výuky byly některými učiteli zařazeny i kratší projekty. 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. Výuka probíhala v některých předmětech  i venku v rámci projektu Učíme se venku. 
Z důvodu Covid 19 neproběhly exkurze žáků do výrobních podniků v Kopřivnici a Dny technických středních škol. V prosinci 
přijeli zástupci Gymnázia a Střední průmyslové školy ve Frenštátě pod Radhoštěm, aby představili žákům 9. ročníku možnosti 
studia na jejich škole. Na přelomu ledna a února proběhl online Veletrh středních škol v Moravskoslezském kraji.  
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, letos v omezeném 
množství. V tomto roce jsme se opět zapojili do logické olympiády, kterou organizuje Mensa ČR.  
Již pátým 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 závěrečnou práci zpracovali a prezentovali před rodičovskou 
veřejností.  
Dlouhodobě se soustředíme na výchovu k prosociálnosti. Výtěžek z prodeje adventních věnců byl zaslán do projektu 
Adopce na dálku.  
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. Rada žáků se zapojila do sbírky potravinové pomoci v projektu 
Potravinová banka a prodejem drobných předmětů podpořili nemocné děti v projektech Fond Sidus a Život dětem. 
V rámci environmentální výchovy jsme pokračovali v systému třídění odpadu ve třídách i ve společných prostorách.  
Na 1. stupni proběhly programy s ekologickou tematikou, které organizovala Záchranná stanice Bartošovice (1. a 2. ročník) a 
Eko Hájenka (3. – 5. ročník). 
Zorganizovali jsme vzdělávání žáků v oblasti prevence rizikového chování, které zabezpečila PPP Ostrava, Centrum pro 
rodinu Kopřivnice a školní psycholožka. Dopravní výchova probíhá systematicky v předmětech prvouka a přírodověda. Žáci 
4. ročníku si teoretické znalosti z důvodu uzavření škol nemohli vyzkoušet na dopravním hřišti a průkaz cyklisty budou mít 
možnost získat v příštím školním roce.  
 

5.3 Otevřené partnerství 

Viz bod 8 Údaje o školních a mimoškolních aktivitách. 

6. Vyhodnocení vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
Zúčastnili jsme se kurzů pořádaných KVIC, NIDV, Vzdělávacím centrem Hello, MAP II ORP Kopřivnice a dalších. 
 
Prioritami dalšího vzdělávání učitelů byly v tomto školním roce tyto oblasti: 

- osobnostní a sociální rozvoj 
- jazykové vzdělávání 
- matematická gramotnost 
- společné vzdělávání 

přehled vzdělávacích akcí   

Jméno Název kurzu 

JP Posilujeme digitální kompetence učitele neinformatických předmětů, Strategie 2030+, Distanční výuka 

KL Šetříme čas s aplikacemi Google, Učíme se venku MAP, Posilujeme digitální kompetence, Učíme se 
venku-on line MAP, ABAKU - zaškolení MAP 

MK 

I know English, but I never speak it, Cizí jazyky a dyslexie, Aktivity nejen pro online výuku angličtiny, 
English Vocabulary – Jak si poradit se slovní zásobou v angličtině, Language activities for teenagers, 
Distanční vzdělávání - Veselá, Šetříme čas s aplikacemi Google, Posilujeme digitální kompetence 
učitele neinformatických předmětů 

ŠM Šetříme čas s aplikacemi Google, Posilujeme digitální kompetence učitele neinformatických předmětů. 
Webinář domácí úkoly. Distanční vzdělávání - Veselá. Škola bez poražených. 

ŽJ Šetříme čas s aplikacemi Google 

DM Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v komunikaci, Psychomotorické a pohybové didaktické hry v 
zájmovém vzdělávání 

BR Šetříme čas s aplikacemi Google, Posilujeme digitální kompetence učitele neinformatických předmětů 

BL Šetříme čas s aplikacemi Google 
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GM Posilujeme digitální kompetence učitele neinformatických předmětů, Strategie 2030+, Distanční výuka, 
Studium speciální pedagogiky 

HN Metody a postupy práce s žáky se SVP v ZŠ 

NR 
Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I, LAB - aktivity SMART Výukového softwaru  
k rozeslání na chytrá zařízení a zapojení všech žáků ve třídě, Líný učitel, RVP aneb Jak připravit svou 
školu na novou výuku informatiky 

MM  

PP Šetříme čas s aplikacemi Google, Učíme se venku MAP, Posilujeme digitální kompetence 

KR 
Posilujeme digitální kompetence učitele neinformatických předmětů, Distanční výuka, Hodiny němčiny 
aktivně a efektivně, Šetříme čas s aplikacemi Google, Motivace  
a motivátory, Němčina v pohybu, Každý má šanci zažít úspěch, Škola bez poražených 

JM Studium pro výchovné poradce ZŠ a SŠ 

NK Frázové slovesa ve výuce AJ 

SI Finanční gramotnost ve volnočasových aktivitách, Google Classroom 

ŠK Šetříme čas s aplikacemi Google, Sfumato aneb čtení pro všechny děti 

KM Pohybové hry 

LT 
Google Classroom, Posilujeme digitální kompetence učitele neinformatických předmětů., Škola bez 
poražených, Příprava efektivní formy čtenářského deníku, Praktické nápady pro podporu čtenářské 
gramotnosti, Hudba do škol Olomouc, Tvoření pracovního listu ve SMART, Hudba do škol online  

HS Sfumato aneb čtení pro všechny děti, Učíme se venku 

VK Šetříme čas s aplikacemi Google, Sfumato aneb čtení pro všechny děti, Učíme se venku MAP, 
Posilujeme digitální kompetence, Učíme se venku-on line MAP, ABAKU - zaškolení MAP 

Sborovna Posilujeme digitální kompetence učitelů neinformatických předmětů, Šetříme čas  
s aplikacemi Google 

 
Zájem o vzdělávací akce ze strany učitelů je velký. Při výběru vzdělávacích akcí pro jednotlivé učitele jsou zohledňovány 
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 DVPP ve výchovně vzdělávacím procesu.  
GM dokončila rozšiřující studium speciální pedagogiky a JM dokončil rozšiřující studium pro výchovné poradce. 

7. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 

Září 
Obr Oliver a ovečka Otylka v první třídě 
První dny ve škole byla ovečka Otylka pro prvňáky velkou kamarádkou. Učila je znát písmenko O - volat, vyjadřovat emoce, 
poznávat všechny tvary,… V tělocviku jsme cvičili jako opička a prolézali obručí. V pátek jsme společně vybarvili obra Olivera, 
svěřili mu stádo oveček a rozloučili se s prvním písmenem. Které bude další? 

Směje se na nás S 
Druhé písmeno se na prvňáky už z dálky smálo. S jako stan, spacák, slunce, světlo, svačina, sušenka, slunečnice, stavby, 
stvořený svět, stín v tanci. Písmeno S nám moc slušelo.  

Není dobře člověku samotnému 
Být nejmenším a nejmladším ve škole není lehké. Je lépe mít velkého a silného kamaráda. Do první třídy ve čtvrtek 3. září 
přišli ti nejstarší - deváťáci, aby se stali jejich tzv. patrony. Bylo těžké si vybrat, ale nakonec se našli všichni. Společně se 
podepsali do obláčku a vydali se na prohlídku školy. Slíbili si pomoc a nakonec dostali velcí a potom i malí odměnu. Ať jim 
přátelství vydrží po celý rok. 

Žehnání aktovek 
Ve čtvrtek 3. září ráno si prvňáčci hrdě nesli aktovky do školní kaple. Tam jim otec Martin představil osobnost Dominika Savia. 
Pak požehnal aktovky i žáčky. Ať Bůh provází jejich první školní kroky. 

Den církevních škol 
Krásný zážitek na začátku školního roku je vždy pouť celé školy ke Dni církevních škol. Jeli jsme na Pustevny a navštívili 
stezku Valašku. Žáci 1. stupně sjeli autobusem a žáci 2. stupně doputovali pěšky ke kostelíku sv. Zdislavy na Prostřední 
Bečvě, kde společně prožili mši svatou.  
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Projekt Poznáváme město Kopřivnici 
Během září odstartoval ve 3. ročníku měsíční projekt Poznáváme město Kopřivnici. V rámci tohoto projektu jsme navštívili 
Technické muzeum a infocentrum. Na vycházce jsme zjišťovali informace o zajímavých místech v Kopřivnici. Někteří třeťáci 
již sami dokázali připravit referáty nebo prezentace pro své spolužáky o významných kopřivnických rodácích. Projekt jsme 
dokončili projektovým dnem Město Kopřivnice. Zde již mohli žáci shrnout své nabyté poznatky o městě. Při skupinové práci 
navrhli, jak by mělo jejich město vypadat v budoucnosti. 

Říjen 
Jak jsme snědli písmenko B 
Že se písmenka nejedí? To není pravda. Učit se přece můžeme všemi smysly. A protože na buchtování jsme letos babičky 
do školy pozvat nemohli, měli jsme dobrovolný domácí úkol. Upéct nebo nachystat bábovku, buchtu, bagetu… a nejlépe  
s babičkou. Zapojilo se neuvěřitelných 16 dětí, malých pekařů. Taky si něco upečte - třeba na B… 

Sběr semen buku lesního a habru obecného 
Dříve, než jsme ve škole v polovině měsíce října přešli na distanční výuku, tak jsme se rozhodli sběrem semínek pomoci  
s pěstováním nových stromků buku a habru. Škoda jen, že nebylo více času na sbírání. To, co jsme ale nasbírali, se odevzdalo 
do semenářského závodu do Týniště nad Orlicí. Tam se semínka třídí, čistí, napouští proti chorobám a odtud si je lesní školky, 
které se zabývají pěstováním malých stromečků, vykupují. Takže z těch našich semínek mohou vyrůst stromečky kdekoliv  
v České republice. Sběrem jsme dali najevo, že nám není lhostejné, co je a bude s naší přírodou. Stromy jsou útočištěm 
živočichů a rostlin, jsou účinným filtrem škodlivých látek v ovzduší a zhluboka se nadechneme jen díky nim. Když se to podaří, 
tak i díky nám vyroste několik tisíc takových nových stromů! 

Modrý medvědí den s maminkou 
V pátek 23. října se rodiny prvňáčků vybarvily do modra. Projektový modrý medvědí den s maminkou prožívali společně doma. 
Kromě školních úkolů si mohli vybrat z dalších aktivit. Někdo se stal medvědem mlsounem, modistou, mumií, mašinou, 
míchačem těsta, mlynářem, malířem, mudrcem nebo si hrál s míčem. Všichni přece víme, že modrá je dobrá. 

Projektový den - Vesmír 5. A 
V pátek 9. 10. páťáci odstartovali do vesmíru. Zjišťovali informace o Sluneční soustavě, vesmírné technice nebo prvních lidech 
ve vesmíru. Vyrobili vlastní raketu či modely planet. Na závěr se oblékli do skafandrů a předvedli svůj divadelní talent u scének. 

Sběr kaštanů 
Školní družina i v letošním školním roce vyhlásila soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Je to tradiční akce, do které se zapojí 
každý rok poměrně hodně žáků hlavně z prvního stupně, ale i z druhého stupně několik žáků přinese kaštany nebo žaludy. 
Nasbírané plody si potom odvezou myslivci a mají tak přilepšení pro zvířátka na zimu. Je moc dobře, že ani letos tomu nebylo 
jinak. Počasí sice sběračům moc nepřálo, ale i tak se nasbíralo celkem 900 kg kaštanů a žaludů. Nejvíce dětí se zapojilo do 
soutěže v 1. třídě. 

Listopad 
Vázání adventních věnců 
Před začátkem letošní adventní doby se paní asistentky, vychovatelky a paní učitelky, které zrovna v tu dobu nevyučovaly 
online své žáky, pustily do tradičního vyrábění věnců do našich domovů, tříd a naší školní kaple. Příjemná atmosféra při 
zdobení nás na dvě dopoledne naladila v této nelehké koronavirové době na jiné myšlenky. Výtěžek z prodeje věnců byl využit 
na projekt Adopce na dálku – přispěli jsme tím na studium pro Ruth Nakato z Ugandy. 

Indián, jaký div 
Indián, jaký div, lesů pán býval dřív a nyní se prohání po okolí Kopřivnice. Prvňáci v indiánském oblečení vyrazili koncem 
listopadu na mrazivou vycházku ke koním do Závišic. Poté, co je nakrmili suchým chlebem, obhlédli další zvířátka na farmě. 
Největší radost udělala všem jízda kočárem, kdy jsme se zabaleni do teplých dek vezli zpět do Kopřivnice. 

Prosinec 
Sbírka potravinové pomoci 
Na naší škole proběhla potravinová sbírka na pomoc lidem v nouzi. Společně se nám podařilo vybrat 263 kg trvanlivých 
potravin, které si převzala Potravinová banka v Ostravě, z. s. Každý tento sáček, krabička a konzerva pomohou lidem na 
potřebném místě. 

Túra tmou s tatínkem 
Prvňáci pozvali své tatínky na malou túru. V pátek odpoledne, kdy se snášela tma, vyrazili individuálně na vrchol Bezručovy 
vyhlídky. Tam na ně čekala v časovém termínu odměna - svítící tyčinka, Tatranka a úžasný výhled na Tatru. Zapojila se více 
než polovina tatínků. Jedna soukromá túra vedla na Libhošťskou hůrku, odkud na vyhlídku vysílali světelné signály. Jít temným 
lesem s tatínkem - to byla paráda. 

Andělsko-čertovský den 
Někdy jsme nebi i peklu docela blízko. Zvláště, když se v tyto postavičky promění žáci první, druhé a třetí třídy. Čertovské  
i andělské úkoly pečlivě plnili ve skupinkách a čekali na Mikuláše. Ten měl sice letos absenci, ale anděla s dárky poslal. 
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Kde andělé pomáhají 
Nejste zapomenuti, někdo na vás myslí! tak by mohli promlouvat andělé, poslové dobrých zpráv, které vyráběly děti z první a 
páté třídy. Hospitalizace pacientů s covidem trvá dlouho, nemocní jsou bez kontaktu s rodinou, ošetřováni zdravotníky  
v overalech, se štíty. Andělé ze šišek přinesli radost v Hospici a pečovatelské službě Sdílení v Telči, jihlavské nemocnici  
i nemocným, o které pečuje Strom života.     

První třída se učí venku 
Učíme se rádi ve třídě, ale mnohem raději venku. V přírodě se dá počítat, stavět čísla i písmena, hledat barvy i počty, poznávat 
stromy jehličnaté i listnaté, krokovat i koulovat atd. A to nás velmi baví a tak se snažíme chodit ven často! 

Druhá třída se učí venku 
Protože nemůžeme kvůli epidemii cvičit v tělocvičně a ani si zpívat v hudební výchově, chodíme místo toho s dětmi ven. 
Poznáváme přírodu, počítáme s dědou Lesoňem, vytváříme obrázky, trénujeme druhy vět a hrajeme si. Někdy máme zmrzlé 
ruce, ale to nám nevadí. Venku je to zábava! 

Poznávání žuly a jiných hornin 
Čtvrťáci se na hodinu přírodovědy vydali do kamenictví, kde se dozvěděli mnoho zajímavého a nového o žule, mramoru a 
pískovci. Všechny horniny si mohli zblízka prohlédnout. Viděli, jak se opracovávají a k čemu se využívají.  Učivo o neživé 
přírodě, které je nyní v hodinách čeká, jim bude připomínat i úlomek různobarevné žuly, kterou si každý mohl odnést.  

Vánoce v Beskydech 
V pátek 11. prosince prožili žáci 3. a 4. třídy zajímavý ekologický program s názvem Vánoce v Beskydech. Seznámili se s 
mnohými zapomenutými tradicemi, které se v našem kraji dříve dodržovaly. Co přinášel svátek sv. Ondřeje? Co to jsou roráty? 
Jak se dříve v Beskydech slavil Mikuláš? Co nechybělo na stole u štědrovečerní večeře? To už teď žáci všechno vědí. Domů 
si odnesli i malou vánoční ozdobu, kterou si vlastnoručně vyrobili. 

Čtvrťáci se učí venku 
V těchto dnech, i když už máme zimu, se učíme nejenom ve škole, ale i venku. V přírodě je to přece nejlepší, říkají čtvrťáci. 
Nějak lépe to jde do hlavy a déle se to pamatuje. Tentokrát jsme si v matematice prohloubili učivo, jak velký je metr a decimetr. 
Zkusili jsme odhadnout metr na svém těle, naměřili jsme metr kmene stromu a hledali jsme klacík, který měřil 1 dm (museli 
jsme si ho zalomením trochu poupravit). Paní učitelka nám znázornila i decimetr čtvereční a metr čtvereční. Na pomoc si vzala 
stužky, tyče z tělocviku, skládací metry a klacíky. Názorně jsme pak viděli, jak je krychle velká a kolik by se do ní vlezlo 
tekutiny. To jsme si ale nevyzkoušeli, jen představili. Mezi učením jsme stihli i velkou třídní koulovačku.  Už se těšíme na další 
zábavné studium! 

Leden 
Fotosoutěž školní družiny „Postavil jsem sněhuláka" 
Mnoho nových kamarádů vzniklo v lednu ze sněhu v Kopřivnici a okolí. Materiál na stavění napadl, a tak se zapojilo do soutěže 
70 dětí, a také 2 učitelé. Někteří stavěli sami, jiní spojili síly a stavěli společně. Paní vychovatelky měly náročné rozhodování 
vybrat ty nejlepší, nejhezčí a nejnápaditější. Ti potom dostali odměnu! 

I distančně se dá učit venku 
Žáci čtvrté třídy začínají poznávat naši historii. Čekají na ně nejen vládcové a jejich osudy, ale také se zúčastní mnohých bojů 
a válek. Zjistí, jak v různých obdobích lidé žili, kde bydleli, jak se oblékali, co jedli. A kde jinde začít než v blízké jeskyni Šipka 
ve Štramberku. Tady čekala na dobrovolníky šifra, prozkoumávání tajuplných zákoutí, informace o historických nálezech.  

Únor 
Slavnost Slabikáře 
Ve středu 3. února vládlo v první třídě velké napětí. Narodí se, nebo nenarodí? A kdo? No přece Slabikář! Nejdříve jsme 
ukázali, že jsme na čtení opravdové knížky připraveni. Máme šikovné oči, uši, pusu i ruce. Odměnou nám byla pohádka od 
maminky vychovatelky o nejteplejších ponožkách. A pak se to stalo! Neobyčejný Slabikář se narodil a hned ve dvou dílech. 
Nakonec jsme narozeniny oslavili výborným dortem a malým přípitkem. Tak na zdraví Slabikáři i dětem.  

Březen 
Rekonstrukce prostor školy 
V polovině března začala rekonstrukce prostor školy díky projektu EU. Do června se bude pracovat ve sklepních prostorách, 
kde by měla vzniknout učebna dílen včetně zázemí, skladů, šaten, dále malá polytechnická učebna a nové sociální zařízení. 
Práce postupují rychlým tempem a naštěstí neovlivňují život školy, až na hluk ze sbíječek.  
Hlavní částí projektu je učebna dílen neboli učebna pracovního vyučování. Na ni bude navazovat místnost učitele, tzv. 
přípravna, sklad materiálu a žákovské šatny. V dílnách bude probíhat výuka pracovních činností a realizovány kroužky  
a činnost školní družiny a klubu.  
Polytechnická učebna bude malá místnost vybavena stoly, na kterých budou umístěny 3D tiskárny a gravírovací přístroj.  
V daných prostorách bude probíhat výuka pracovních činností a kroužky v návaznosti na digitální technologie.  
Učebna jazyků a odborných předmětů s kabinetem vznikne v době letních prázdnin, a to přeměnou současné učebny dílen  
a skladu dílen ve druhém patře školy. Učebna bude sloužit pro účely dělení třídy při výuce jazyků, volitelných a nepovinných 
předmětů jako angličtiny, němčiny, ruštiny, etické nebo náboženské výchovy případně odborných předmětů.  
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Učíme se venku 
Prvňáci a druháci si během zimních měsíců užili venkovní výuky. Neodradil nás ani sníh, ani bláto. Kromě zimních radovánek 
měli i několik vědeckých úkolů - zjišťovali objem i hmotnost. A jaro našli taky. 

Teta to plete - projektový den 2. třídy 
Z knížky Teta to plete si druháci vybrali pohádku Hrnečku vař a prožili s ní celý den. Hrneček modelovali z plastelíny  
a zkoušeli jeho vodotěsnost, porovnávali a měřili objem hrnků porcelánových, zkoušeli pokus se sodou, aby hrneček vařil.  
Na závěr si uvařili čtyři druhy kaší. 

Fotosoutěž Jarní probouzení 
V březnu a dubnu proběhla na naší škole fotosoutěž na téma Jarní probouzení', kterou připravila Rada žáků. I když byla online, 
tak se zapojilo několik žáků a dokonce i jedna paní učitelka. Někteří fotili v přírodě v lese, někteří doma na zahradě… Těžko 
se vybíraly ty nejkrásnější, všechny úžasně vystihly přírodu, když se probouzí po zimním spánku. 

Duben 
Uvař rodině 
V minulých týdnech se VI. třída na třídnické hodině dohodla, že uskuteční projekt Uvař rodině, tedy že doma taky přiloží ruku 
k dílu a udělá svým nejbližším radost něčím dobrým na zub. Mnoho žáků si vybralo zajímavý recept a pustilo se do díla.  

Květen 
Charitativní sbírka 
Ve spolupráci s organizací Život dětem a Fondem Sidus uspořádala Rada žáků charitativní sbírku. Prodej letos proběhl sice 
trochu jinak, než roky předešlé, ale byli jsme rádi, že i přes střídavou prezenční a distanční výuku jsme se do sbírky zapojili. 
Veškeré finanční prostředky poputují na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace. Jsme vděčni za 
jakoukoliv finanční podporu, neboť i taková maličkost může pomoct. Za zakoupené magnetky, propisky, záložky a další, jsme 
společně pro organizaci Život dětem vybrali 3 865 Kč a pro Fond Sidus 2 128 Kč.   

Jak jsme slavili Den Země v první třídě 
Na stejné Zemi, co my, bydlí tu s námi stromy, zvířata…. Prvňáci se do ochrany a poznávání Země pustili opět doma. Mohli 
si vybírat ze tří aktivit - třídění odpadu, sport a vycházky a sejeme a sázíme. Šikovným ochráncům Země se opravdu dařilo.  

Projektový den 4. ročníku - Karel IV. 
Byl to den, který nám moc utekl. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin. Každý tým byl na jednom stanovišti a po hodině jsme se 
vystřídali. Na jednom stanovišti jsme si mohli vybrat, co budeme vyrábět. Buď SVATOVÁCLAVSKOU KORUNU, GOTICKÉ 
OKNO S ROZETOU, dokreslit KARLŠTEJN nebo STOKORUNOVOU BANKOVKU S KARLEM IV. Tady se nám moc líbilo.  
Na dalších dvou místech jsme vyplňovali pracovní listy, které nám daly zabrat, ale když jsme byli spolu, zvládli jsme to. Tvořili 
jsme rodokmen Karla IV. i s pečetí, psali jsme husím perem. Pomocí počítače a učebnice jsme vyhledávali nejznámější stavby 
a díla. A to, co se nám líbilo nejvíce, bylo stanoviště, kde jsme tančili středověké tance a mečovali. Byla to legrace. Dokonce 
jsme stihli zhlédnout i rytířské turnaje. 

Projektový den - Finanční gramotnost 5. A a 5. B 
Žáci získávali informace a poznatky o hospodaření s penězi. Prozkoumávali bankovky a jejich ochranné prvky pod lupou i UV 
zářením, seznámili se s pojmy bankomat, účet, kreditní karta, účtenka. Všichni si nakonec vyrobili pokladničku prasátka, do 
které si, doufáme, něco našetří. 

Zvířátkový projektový den ve 3. třídě 
V úterý 18. května byl pro třeťáky úplně jiný. Někteří žáci si do školy přinesli své domácí mazlíčky, protože celý den patřil 
zvířatům všeho druhu. Žáci ve skupinách společně vytvářeli plakát o zadané skupině živočichů. Dále se snažili překreslit svůj 
dílek skládačky, aby jim vznikl celý obrázek zvířete. Za pomocí encyklopedií si každý žák vypracoval vlastní referát o vybraném 
zvířeti. Asi největší radostí byla závěrečná návštěva zverimexu. 

Ptáci a savci- projektový den 2. třídy 
Hravý a veselý den prožili druháci se zvířaty. Každý žák si vytvořil svou zvířecí knihu s několika druhy exotických savců  
a ptáků. Informace si žáci sami vyhledávali a zapisovali na jednotlivé stránky. Zahráli jsme si i několik her na poznávání 
společných znaků zvířat. Venku jsme pak pro zvířátka připravili safari, útulky, voliéry a různé další pelíšky. 

Červen 
Už zase spolu! 
Na začátku byla myšlenka „pojďme si zatančit“. Pak jsme přidali „pojďme si zatančit Jeruzalému“ – globální hit lockdownu. 
Postupně se na chodbách přidávali všichni žáci a učitelé i správní zaměstnanci a nakonec tančila celá škola.  
Kde tančit a vejít se, aby tam bylo i hezky? Prostranství před Ringhofferovou vilou ožilo ve čtvrtek 3. června tančícími 
postavami v národních barvách. Na konci tohoto náročného školního roku jsme prožívali radost ze společného díla v krásném 
prostředí. 

Pohádkovým Poodřím - výlet 1. a 2. třídy 
V pondělí 14. června byl krásný slunečný den stvořený pro výlety. A tak jsme jeli. Prvňáci a druháci se vydali do Bartošovic. 
Nejdříve jsme poznávali faunu v Záchranné stanici. Povídání i ukázky živých zvířat byly velmi působivé. Poté jsme se proběhli 
v zámeckém parku, poskládali vílu Rusalku a objali platan lásky, nejmohutnější v České republice. Cílem cesty byl mlýn  
u bartošovického rybníka. Dokonce jsme našli i hadí kůži a z posledních poledních sil šlapali zpět k autobusu. Byl to hezký 
den. 
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Barevné dny ve škole 
Dříve než nám začaly prázdniny, tak jsme se ještě na tři dny ve škole oblékli do různých barev. Letos na nás čekal bílo-černý, 
sváteční a červený den. Každý byl trochu jiný, ale zato my jsme se více podobali. Prohledali jsme svoje šatníky, protože každý 
jsme chtěli získat co nejvíce bodů. Zástupci z rady žáků každý den bodovali všechny žáky a učitele. Nejvíce bodů  
v průměru na žáka získala 4. třída. Blahopřejeme. 

Není dobře člověku samotnému 2 
Být nejmenším a nejmladším ve škole není lehké, a proto už v září tohoto školního roku si našli prvňáci v deváté třídě své 
“patrony”.  Tento školní rok je však velmi brzy rozdělil. Partnerství však neusnulo. V rámci distanční výuky v hodinách českého 
jazyka napsali deváťáci pro své kamarády pohádky. A to ne ledajaké: např. O černé roušce, O lístečku, který padal, ale 
nespadl, podle toho, co si prvňáci přáli.  Pod školním vánočním stromečkem prvňáci našli originální obálky s pohádkami, které 
jsme si pak společně četli ve třídě. Koncem školního roku se nám podařilo partnerství potvrdit. Se společně svázanýma 
nohama jsme putovali na oblíbené místo prvňáků “mezi domy”. Následovala hra na schovávanou, společné obdarování  
a přání do dalších školních dní. A na závěr se prvňáci hrdě nesli na zádech svého velkého patrona. Díky za společně strávené 
chvilky. 

Ekologické programy na 1. stupni 
Žáci 3. - 5. ročníku se zúčastnili venkovních ekologických programů. Ve 3. třídě v programu Vůně jehličí žáci poznávali všemi 
pěti smysly barvy, vůni a zvuky lesa. Čtvrtá třída v programu Co se skrývá pod hladinou pozorovala živočichy tekoucích  
i stojatých vod. Páťáci v programu Není zač, jsem rozkladač prozkoumávali tajemství života v půdě. 

Orientační dny IX. třídy 
Po distanční výuce a syndromu brlohu mohla ve dnech 14. - 16. 6. 2021 konečně vyrazit 9. třída na orientační dny do Staré 
Vsi nad Ondřejnicí. Na začátku se někteří žáci divili, že vlaky ještě existují, a taky se radovali z dětské jízdenky. Poté mohlo 
začít nádherné dobrodružství plné týmové spolupráce, myšlenkových map, brainstormingu, poznávání vlastního JÁ, 
vztahových záležitostí, her a katecheze na téma KDO JSEM BYL, KDO JSEM, KDO BUDU. Všichni jsme si to náramně užili. 

Ocenění vyznamenaných žáků 9. ročníku 
Dne 23. června 2021 ve 14 hodin v Ringhofferově vile se uskutečnilo slavnostní setkání zástupců města Kopřivnice s žáky 
devátých ročníků, kteří ukončili základní školu s vyznamenáním. Z naší školy bylo oceněno 14 deváťáků. Všem žákům moc 
blahopřejeme ke krásným studijním výsledkům.  

Závěrečné práce žáků 9. ročníku  
V pondělí 21. června a ve středu 23. června odpoledne se ve 2. patře školy sešli žáci 9. ročníku a jejich učitelé k ústním 
prezentacím závěrečných prací. Napětí se dalo krájet, nervozita se nedala přehlédnout, vše však vyvažovalo slavnostní 
oblečení účastníků. Žáci 9. ročníku prokazovali při ústních prezentacích, jak zvládli základní školní dovednosti a propojili tím 
písemnou a ústní část svých závěrečných prací. 
Témata byla jako každoročně velmi rozmanitá. Žáci nejen sebe navzájem, ale mnohdy i učitele obohatili o zajímavé poznatky. 
Nejčastěji zpracovávali témata svých zájmů - sportovní aktivity, hru na hudební nástroj, chov zvířat, ale také počítače, knihy, 
životní styl apod. Na závěr obdrželi žáci osvědčení. Mnozí uspěli s vyznamenáním, protože všechny části své závěrečné práce 
zvládli na výbornou. Blahopřejeme. 

Rozloučení žáků 9. ročníku se školou 
Uteklo to jako voda. Žáci 9. ročníku se loučili se školou. Připravili si krásný program pro rodiče a pedagogický sbor. Na další 
cestu životem jim přejeme hodně úspěchů a štěstí. 

7.1 Zájmové kroužky  

Z důvodu pandemie covid - 19 nebyly s výjimkou kroužku anglické konverzace v 1. a 2. ročníku a doučování žáků 
ohrožených školním neúspěchem realizovány. 
 

7.2 Soutěže 

Z důvodu pandemie covid - 19 proběhlo pouze několik soutěží, a to školní kolo olympiády v českém jazyce, logická 
olympiáda a Bible a my. 
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8. Školní družina a školní klub 

8.1 Pedagogičtí pracovníci ve školní družině a školním klubu  

Pracovní zařazení Kvalifikace Délka praxe 

Vychovatelka ŠD MM vychovatelka 28 let  

Vychovatelka ŠD MK vychovatelka 11 let  

Vychovatelka ŠD MD vychovatelka 14 let 

Vychovatelka ŠK IS vychovatelka 19 let 

8.2 Školní družina 

1. oddělení  

Ve školním roce 2020 – 2021 bylo přihlášeno do 1. oddělení ŠD 24 dětí z první třídy. Tento stav zůstal nezměněn po celý 
školní rok. 
V letošním školním roce jsme s družinou obletěli postupně všechny kontinenty celého světa. Zastavili jsme se na každém 
světadílu a přiblížili jsme si zajímavá místa, lidi, kteří tam žijí, jejich způsob života, co jí nebo kde bydlí. Zajímalo nás, jaká 
zvířata tam žijí a vůbec všechno zajímavé, co se tam děje. Podle toho, kde jsme udělali zastávku, si děti vyráběly různé 
výrobky, hrály hry, nebo se dívaly na pohádku, která nějak připomínala kontinent, o kterém jsme si povídali.  
V Evropě jsme si přiblížili naše sousední státy, jejich vlajky a hymny. Návštěvou muzea jsme vzpomněli na našeho vynikajícího 
sportovce Emila Zátopka. Hned první dny v září proběhl projektový den Skautská školka, který nám připravila skautská vedoucí 
Anna Macíčková. Děti si vyzkoušely různé aktivity a seznámily se s tím, jak to ve skautu chodí. Ani v letošním školním roce 
jsme nezapomněli na zvířátka a uspořádali jsme soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Nejlepší sběrači byli odměněni. Před 
Vánocemi jsme tradičně vyráběli ozdoby a dekorace na toto období, přispěli jsme vytvořením české štědrovečerní večeře na 
výstavu na MÚ v Kopřivnici. Přiblížili jsme si, jaká zvířata žijí v Austrálii. Děti si zahrály tříkrálovou soutěž a také se jim moc 
líbil družinový maškarní karneval. Hodně zajímavé byly fotky z Indie, v Africe zase zaujaly copánky a masky tamních obyvatel. 
Úspěšná byla soutěž Rallye Dakar (jeli jsme ji opravdu v písku) a stavění pyramid. Poslední zastávka byla v Americe a tam 
jednoznačně zvítězili indiáni. Hodně zaujal také program KAPKA, kde paní Kateřina Nováčková dětem hravou formou přiblížila 
vše o vodě. 
Během celého školního roku jsme se dětem snažili nabídnout zajímavé a hravé činnosti, které jsme zaměřovali na vzájemnou 
spolupráci a pomoc. Chodili jsme hodně na vycházky a tak děti mohly ve ŠD smysluplně trávit volný čas a přitom se dozvěděly 
mnoho nového. Velmi přínosná byla také spolupráce s ostatními odděleními ŠD, rozvíjí se tím kamarádství, vzájemná pomoc 
a předávání zajímavých nápadů.  
Kvůli opatření covid 19 nebyla školní družina v provozu celkem 12 týdnů – probíhala distanční výuka 

2. oddělení 

V tomto školním roce bylo do 2. oddělení přihlášeno 24 dětí z 2. třídy. Od 14. 10. do 17. 11. 2020 a od 27. 2. do 16. 4. 2021 
probíhala distanční výuka z důvodu epidemie covidu-19. Dále byla týdenní střídavá výuka žáků. K pravidelné výuce bez rotace 
došlo v pondělí 24. 5. 2021.                                                                                                                         
Téma letošního roku bylo “LETEM SVĚTEM”. Každý měsíc jsme cestovali po určitém světadílu. Toto téma bylo dětem blízké, 
protože někteří z nich už cizí země navštívili. U každého kontinentu jsme si přiblížili, jací zde žijí živočichové, jaká jsou typická 
jídla zemí, jaké rostliny či stromy zde rostou, poznávali jsme důležité stavby a památky, kulturu národů a mnoho jiného 
zajímavého. Používali jsme globusy, atlasy a knihy a videa o zemích světa. Během celého roku jsme k tématu vyráběli 
nejrůznější výrobky. Děti si vyzkoušely nejrůznější techniky malování a vyrábění. Když bylo příznivé počasí, tak jsme chodili 
na procházky na dětská hřiště ve městě. Pokud bylo z epidemiologického hlediska dovoleno cvičit, tak jsme sportovali a hráli 
hry v tělocvičně.  Multimediální učebnu jsme využívali k relaxaci u pohádek, a také k tancování na taneční podložce. Odpolední 
čas jsme prožívali s dětmi i u deskových a společenských her, při kterých se děti radovaly z výhry, ale také se učily přijímat 
porážku. Hlavně kluci si rádi stavěli ze stavebnic a kostek, nechybělo ani luštění různých křížovek. V době distanční výuky 
jsme dětem posílaly emailem pozdravy a různé tipy na aktivity doma. 
V měsíci září jsme prožili krásné odpoledne při projektu ze Šablon II. na téma “SKAUTSKÝ SVĚT”. Dětem přiblížil o čem 
skauting je a jak funguje, zahrály si různé hry a aktivity, a také si ukázaly skautský kroj. Před vánocemi jsme se zapojili do 
přípravy výstavy škol “ČESKÉ VÁNOCE”, která probíhala ve vestibulu MÚ. V lednu jsme si ve ŠD udělali projektové odpoledne 
ZIMNÍCH SPORTŮ. Děti se zapojily do vyhledávání všech zajímavostí o různých zimních sportech. Nechyběly ani sportovní 
potřeby pro tyto sporty, a také hravé vyzkoušení v prostorách školy. V karnevalovém období jsme se maskami proměnili  
v různé pohádkové a jiné bytosti a při tancování jsme si užili KARNEVALOVÉ RADOVÁNKY. V době jarní distanční výuky  
a karantény uspořádala ŠD při ZŠ Floriána Bayera výtvarný projekt “POZDRAV Z DOMOVA”. Děti se z domova zapojily  
a jejich krásné obrázky jsme mohli obdivovat ve vestibulu MÚ. V červnu jsme přivítali paní lektorku Mgr. Kristýnu Nováčkovou 
s projektem KAPKA. Uvědomili jsme si, jak je voda důležitá a potřebná pro přírodu a pro člověka. Tato aktivita je součástí 
projektu KOPŘIVNICKÝ GLOBUS financovaného z dotace Moravskoslezského kraje. 
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Každý měsíc si mohli rodiče na webu školy přečíst a prohlédnout fotografie o tom, co děti v družině prožívaly. Během celého 
školního roku jsme děti vedli k přátelskému chování, kamarádství a pomoci druhým. Snažili jsme se, aby děti byly v družině 
spokojené a radostné.  

3. oddělení 

V tomto školním roce jsme se s dětmi 3. třídy věnovali cestování po světě. Téma letošního roku “Letem světem” nás zavedlo 
do všech světadílů. Povídali jsme si o různých zajímavostech, památkách, živočiších a rostlinách. Shlédli jsme zajímavé 
dokumenty a vytvořili řadu výrobků. Děti se seznámili s mapou světa a učili se v ní orientovat. Zúčastnili jsme se projektu  
z šablon II. s tématem o skautingu, který si pro nás připravila zkušená skautská vedoucí. V závěru roku jsme také využili 
nabídku MÚ z projektu Kopřivnický glóbus, který se zabýval globálními problémy jako je nedostatek vody, fair trade, plýtvání  
s potravinami atd. 
I v období pandemie covidu, jsme nezaháleli a snažili se s dětmi navázat kontakt. Formou různých soutěží a výzev (např. 
tvoření “Podzimníčků”, stavění sněhuláků, velikonoční tvoření atd.). Podařila se nám ve vestibulu školy vytvořit i velikonoční 
výstava ve spolupráci všech oddělení školní družiny. 
V průběhu celého školního roku jsme se snažili vést děti ke kamarádství, poctivosti a ochotě pomáhat druhým. Společně  
s dětmi se nám podařilo vytvořit příjemné prostředí plné zábavy, her a tvoření. 

8.3 Školní klub 

V činnosti školního klubu v tomto školním roce byly především aktivity zaměřené na potřeby a zájmy členů klubu, kterými byli 
žáci 4., 5. třídy a druhého stupně. Ústředním tématem pro celý rok bylo téma Letem světem a poznávání kontinentů. Děti se 
seznamovaly s typickými rysy jednotlivých světadílů ve smyslu poznávání krajiny, obyvatel, zvyků, fauny a flory. Zkusili si 
orientaci na mapě a zvídavě zabrousili do zeměpisu vyšších ročníků. V naučných pořadech je nejvíce zaujala zvířata, která 
jsou typická pro různá podnebná pásma, luštili také křížovky a řešili připravené kvízy na daná témata. 
Přesto, že byl školní rok výrazně přerušen pro družinu covidem (14.10.-27. 1.,4. 1.-9.4, 19.4.-23.4., 3.5.-7.5.) a s ním spojeným 
pozastavením fungování školního klubu, ve zbývajícím čase září, květnu a červnu byl žákům v největší míře poskytnut pohyb 
ve venkovních prostorách, dále školní tělocvična a multimediální učebna. Žáci si navzájem připravovali divadelní vystoupení 
pro své spolužáky z ostatních oddělení a snažili si zpestřit odpolední pobyt ve škole i přes nutná hygienická nařízení. Pro 
aktivní i pasivní regeneraci žáci využívali chodby školy se sportovním vybavením, děti měly k dispozici také kytaru, malovaly, 
tvořily a hrály různé společenské hry. 

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. V tomto školním roce převládala distanční výuka. Epidemiologická nařízení 
znemožnila uskutečnit plánované aktivity školy, přesto jsme v omezené míře některé uskutečnili.  
 
1. oblast diakonie: 
Žáci i učitelé se zapojili do podpory dívky Ruth Nakato z Ugandy v rámci Adopce na dálku. Byla podpořena dopisy a finančními 
prostředky získanými prodejem adventních věnců. Postní sbírka se nekonala z důvodu uzavření škol v jarních měsících. 
V rámci náboženské výchovy byla pochvalou vyzdvihnuta služba ministrantů a scholy. Aktivity žáků ve prospěch druhých byly 
průběžně oceňovány veřejnou pochvalou. Proběhly opět orientační dny pro žáky 6. a 9. třídy v Centru pro mládež ve Staré 
Vsi nad Ondřejnicí. Program zajišťovali animátoři diecézního střediska. Pobyt naplnil očekávání u dětí i pedagogů. 
Financování bylo z velké části pokryto z dotační šablony. 
  
2. oblast v oblasti martyria: 
Hlavní obsah této oblasti leží v hodinách náboženské a etické výchovy, kde žáci získávali znalosti křesťanského života. 
Adventní duchovní obnova pro žáky 8. třídy se nekonala. Na 1. stupni proběhla Mikulášská nadílka, kterou zabezpečil klub 
rodičů. 
 
3. oblast leiturgia: 
Každé pondělí bylo zahájeno na druhém stupni společnou modlitbou a krátkým textem k zamyšlení. Společné mše probíhaly 
podle plánu až do doby uzavření škol kvůli covidové epidemii. Pravidelných čtvrtečních bohoslužeb se zúčastňovali 
zaměstnanci i žáci školy v počtu do 20 osob. 
 
Krásný zážitek na začátku školního roku je vždy pouť celé školy ke Dni církevních škol. Jeli jsme na Pustevny a navštívili 
stezku Valašku. Žáci 1. stupně jeli autobusem a žáci 2. stupně doputovali pěšky ke kostelíku sv. Zdislavy na Prostřední Bečvě, 
kde společně prožili mši svatou.  
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U příležitosti dne církevních škol proběhla pouť celé školy ke kostelu sv. Zdislavy na Prostřední Bečvě, kde jsme doputovali 
z Pusteven. Zaměstnanci školy se pravidelně dvakrát týdně scházeli k modlitbě breviáře. 
  
4. oblast koinonia: 
Žáci byli vedeni k práci ve skupinách, účastnili se zážitkových projektů, orientačních dnů. Vše s důrazem na společenství. Žáci 
si mohli odnést zkušenost, že ke společným akcím patří i náboženský rozměr života. Ve škole se prezentovala výstava 
organizace Mary´s meals.  

10. Rada žáků 
Koordinátor:  Davidová Marie  
Členové: Lacinová Barbora, Štefek Dominik, Bartošáková Ella, Zeman Max, Macková Jenovéfa, Polášek 

Šimon, Glogarová Marie, Raška Josef, Košťálová Karolína, Murko Jindřich, Hynková Barbora, 
Kudělková Rozálie 

Zasedání:  Žáci se setkávali na pravidelných schůzkách 1xměsíčně. Vedení školy umožnilo zástupcům RŽ     
                                           pracovat v určené vyučovací hodině. V době  distanční výuky probíhala setkání online.  
Finance:  Vedení školy věnovalo na aktivity pro žáky částku 1 000,-Kč. Pokladník RŽ si vedl finanční deník, 

peníze byly vždy vydány proti paragonu. 
 
Informace o činnosti:       Nástěnka a webové stránky školy, školní rozhlas, email, plakáty, každý člen RŽ ve své třídě a v 

určené třídě 1. stupně. Rada žáků pracovala podle svého Plánu činnosti, který si vytvořila v měsíci 
září. Některé akce nemohly proběhnout z důvodu distanční výuky.  

Aktivity:  
Charitativní akce:  
říjen  Sběr semen buku lesního a habru obecného - pro semenářský závod v Týništi nad Orlicí, který je 

potom předává do lesních školek ČR  
prosinec:  Sbírka potravinové pomoci - 263 kg trvanlivých potravin pro Potravinovou banku v Ostravě 
květen:   Občanské sdružení Život dětem - prodej předmětů - výtěžek 3 865,- Kč  
   Fond Sidus - prodej předmětů - výtěžek 2 128,- Kč 
Další akce: 
prosinec:  Vánoční videopřání 
březen:   Blahopřání ke Dni učitelů 
březen - duben:  Fotosoutěž na téma Jarní probouzení  
červen:   Barevné dny, Vysvědčení učitelům - hodnocení žáky 
 
Některé plánované akce se z důvodu pandemie covidu-19 a distanční výuky neuskutečnily. 
V Dětském zastupitelstvu Kopřivnice jsme měli zástupce z naší školy - Murko Jindřich a Josef Heryán, oba z 8. třídy, Anna 
Kyselá a Dagmar Pešková z 9. třídy. 

11.  Školní poradenské pracoviště 

11.1 Činnost Školního poradenského pracoviště 

Ve školním roce 2020/ 2021 bylo nutné z důvodu nepříznivé epidemiologické situace upravit a přizpůsobit formu působení 
školního poradenského pracoviště. Řada tradičních aktivit nebyla realizována (zejména akce hromadného charakteru), velké 
množství aktivit bylo převedeno v době uzavření škol na distanční formu. Individuální poradenské konzultace probíhaly formou 
videohovorů přes Google Meet nebo dle potřeby i ve škole. Distančně byly realizovány také hodiny SPP. Preventivní aktivity 
probíhaly vzhledem k velké zátěži distanční výukou v omezené podobě, byly však zahrnuty do běžné výuky a realizovány 
formou online třídnických hodin s učiteli příslušných tříd. Jako prevenci školního neúspěchu škola nabídla možnost doučování 
pro žáky ohrožené školním neúspěchem a také individuální konzultace. Zároveň jsme se snažili žáky podpořit webináři 
zaměřenými na zefektivnění procesu učení v cyklu Učíme se učit vedeném školní psycholožkou. Do online formy byla 
převedena také celá řada aktivit z oblasti kariérového poradenství a další aktivity výchovného poradce. Tým ŠPP se prezenčně 
sešel 3x, nicméně poradenští pracovníci spolu byli dle potřeby neustále v kontaktu. Podrobnější popis aktivit za jednotlivé 
oblasti ŠPP je uveden níže. 
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11.2  Personální obsazení Školního poradenského pracoviště  

školní metodik prevence: Mgr. Renata Kopecká  

výchovný poradce: Mgr. Bc. Michal Jiřík 

školní psycholog: Mgr. Radka Miková 

speciálně-pedagogická péče: Ing. Mgr. Miluše Goldová 

11.3 Činnost metodika prevence 

Aktivity metodika prevence byly v tomto školním roce značně ztíženy epidemiologickou situací. Velká část činnosti se 
přesunula do online prostředí. Žákům byly nabízeny různé pořady, filmy a jiné formy pomoci v krizových situacích. Velká část 
preventivních aktivit se přesunula na bedra třídních učitelů, kteří se s žáky pravidelně setkávali na online třídnických hodinách. 
V případě potřeby probíhala individuální online setkávání se žáky, popř. s rodiči. 
Metodik se také dále vzdělával především formou nabízených webinářů a připravoval aktivity, které budou moci být realizovány 
v dalším školním roce. 
Na podzim proběhl ještě adaptační stmelovací pobyt žáků šesté třídy ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, kde již tradičně probíhá 
program “Věřit je normální”, který preventivně působí na rizikové projevy chování v třídním kolektivu. 
Během distanční výuky proběhly kromě individuálních konzultací ještě další preventivní aktivity - online. Velice prospěšné byly 
webináře organizované naší školní psycholožkou - např. “Jak na stručný zápis” nebo “Učíme se učit”. Samotnými žáky i rodiči 
byly tyto aktivity velmi kladně hodnoceny.  
Na konci školního roku jsme zorganizovali a uskutečnili ještě několik dalších preventivních aktivit, které významně pomohly 
žákům při návratu do školy - např. preventivní aktivita “Vracíme se do školy”. Žákyně 8. ročníku prošly kurzem osobnostního 
rozvoje a na žádosti rodičů žáků 8. ročníku proběhly besedy k volbě povolání. Centrum pro rodinu uskutečnilo ve dvou třídách 
program “Škola osobního života - dospívání”. 

11.4 Činnost školního psychologa 

Školní psycholog působí na ZŠ svaté Zdislavy pátým rokem s polovičním úvazkem, zároveň zastává funkci koordinátora ŠPP. 
Ve školním roce 2020/2021 se školní psycholog věnoval standardním činnostem stanoveným Vyhláškou 116/2011 Sb.  
a Programem poradenských služeb Základní školy svaté Zdislavy.  V souvislosti se situací spojenou s pandemií covidu-19 
byla péče poskytována kombinovanou formou - prezenčně či distančně - dle aktuálních opatření a potřeby. Podrobnější 
informace o činnosti školního psychologa jsou uvedeny v tabulkové části. 

 
a) Údaje o počtech žáků, kterým byla poskytnuta péče školního psychologa 

 

 
Skupinová péče: klub nadaných dětí nebyl z důvodu protiepidemických opatření realizován. Po návratu žáků do školy byla 
realizována skupina osobnostního rozvoje pro žákyně 8. třídy (12 dívek). V době distanční výuky byla realizována skupinová 
péče formou dobrovolných webinářů. 
 
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 24 (z toho 11 distančně) konzultace rodič - žák: 20 

Učitelé - konzultace 36 5 

Vedení školy 5 - 

SPC, PPP, OSPOD, klinický 
psycholog, pediatr 

4 1 

 
 

Kategorie žáků Celkový počet žáků, kterým 
byla poskytnuta péče 

z toho 
jednorázově 

z toho 
opakovaně z toho individuální péče 

1. stupeň 7 3 4 7 

2. stupeň 33 5 28 33 

celkem 40 8 32 40 
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c) ostatní aktivity školního psychologa: 
 
- administrativní činnost, příprava aktivit školního psychologa, vedení dokumentace, výkaznictví 
- aktivity zahrnující koordinační činnosti v rámci ŠPP 
- práce s třídním kolektivem - třídnické hodiny, sociometrie, řešení vztahových záležitostí v rámci tříd 
- krizové intervence 4x, mediační sezení 3x 
- komplexní diagnostika profesní orientace pro vycházející žáky a jejich rodiče (18x) 
- v době uzavření škol:  

online poradenství pro žáky a rodiče prostřednictvím Google Meet, případně přes e-mail 
dobrovolné webináře pro žáky II. stupně: Jak na stručný zápis, cyklus Učíme se učit (5 lekcí) 

- preventivní aktivita Vracíme se do školy 
- prezenční individuální konzultace ve škole, zejména s rodiči 
- vedení skupiny osobnostního rozvoje pro žákyně 8. třídy 
- další vzdělávání, zejm. formou webinářů, setkání školních psychologů (PPP NJ) 

11.5 Výchovné poradenství 

V tomto nestandardním školním roce se některé osvědčené aktivity v rámci kariérového poradenství nepodařilo uskutečnit 
navzdory tomu, že byly plánovány hned na úvod školního roku. Byly připraveny exkurze do lokálních firem a návštěva IPS ÚP 
v Novém Jičíně. Plány však zcela zhatila špatná pandemická situace v naší zemi. 
Bylo proto maximálně využito intenzivní kooperace se školní psycholožkou a distančních nástrojů kariérového poradenství. 
Žáci školy se dle svých potřeb zapojili do online semináře MAP ke kariérovému poradenství, zúčastnili se prvního ročníku 
online Veletrhu středních škol pod záštitou Moravskoslezského kraje, využívali nástrojů portálů infoabsolvent.cz, 
mujzivotposkole.cz a dalších. V souvislosti s volbou středních škol proběhly též individuální konzultace rodičů a žáků  
s výchovným poradcem a to distanční formou komunikace. 
 
Mimo aktivit kariérového poradenství byly průběžně během celého roku v rámci činností výchovného poradenství nabízeny  
a realizovány konzultace s učiteli, rodiči i žáky, kde byly diskutovány speciální vzdělávací potřeby  potřeby žáků, problémy 
související se vzděláváním, konfliktní situace, sociálně patologické jevy i osobní problémy žáků, se kterými se svěřili s žádostí 
o poradenskou službu. Bylo realizováno metodické vedení pedagogických pracovníků školy. 
 
V rámci konceptu tzv. inkluzivního vzdělávání byla žákům poskytována podpůrná opatření dle doporučení vydaných školskými 
poradenskými zařízeními, se kterými bylo v průběhu školního roku intenzivně komunikováno. 

12.  Kontroly ve školním roce 2020/2021 
Žádné kontroly v tomto roce neproběhly. 

13.  Rada školské právnické osoby a Školská rada 

13.1 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 2020/21 třikrát a na svých jednáních projednala a schválila účetní závěrku ŠPO 
za rok 2020, změny Vnitřního mzdového předpisu od 1. 3. 2021, a návrh rozpočtu na rok 2021. 

13.2 Školská rada  

V listopadu 2020 proběhla volba členů Školské rady. Školská rada pracuje v tomto složení: zástupce zřizovatele Ing. Věra 
Šablaturová, zástupce pedagogických pracovníků Marie Davidová, zástupce rodičů Ing. Martin Žárský.  
 
Ve školním roce 2020/2021 se konala dvě zasedání Školské rady. V září rada projednala a schválila změnu školního řádu.  
V prosinci schválila jednací řád Školské rady, schválila Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2019/2020, vzala na vědomí 
informaci o průběhu projektu Zřízení odborných učeben v CZŠ sv. Zdislavy v Kopřivnici - školní dílny a jazyková učebna  
a vzala na vědomí seznámení s pokračováním reformy financování církevních škol. 
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14. Výroční zpráva o poskytování informací za období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 
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. 106/1999 Sb., 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, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí  
o neposkytnutí informace: 0 

Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona 0 

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

15.  Údaje o hospodaření školy v roce 2020 

a. Příjmy (v Kč)  
1. celkové příjmy 20 480 358 Kč 

b. Výdaje (v Kč)  
1. investiční výdaje 0 Kč 

2. neinvestiční výdaje celkem 20 457 344 Kč 

16.  Klub rodičů a přátel školy  
 
Klub rodičů a přátel školy je tvořen zástupci jednotlivých tříd z řad rodičů a ředitelem školy.  

 
Kvůli covidu -19 proběhlo jen několik schůzek. V prosinci se uskutečnila Mikulášská nadílka pro děti, na které se Klub podílel. 
Školní ples se bohužel neuskutečnil z důvodu pandemie. Byly schváleny příspěvky na školní akce pro žáky, na ekologickou 
výchovu, sportovní den na 1. stupni a dále na odměny žákům ke konci školního roku. 

17.  Závěr 
Krátce po začátku školního roku nastala opět velká změna v podobě distanční výuky z důvodu pandemie covidu -19. Výuka 
probíhala většinou bez přímého kontaktu s žáky a s omezenou komunikací. O pandemii nelze nepsat, neboť nás zasáhla 
hlavně délkou distanční výuky u všech žáků. Pro starší žáky a jejich učitele trvala od poloviny října 2020 do května 2021 
s krátkým přerušením v prosinci. A tak jsme prožili jedno z nejnáročnějších vzdělávacích období v průběhu učitelské praxe 
každého učitele, vedení školy, ale i období velmi náročné pro žáky a rodiče. Distanční výuku pomohly zvládnout zkušenosti 
z loňského školního roku a také společný kurz učitelského sboru zaměřený na posílení digitálních kompetencí učitelů 
neinformatických předmětů. Také jsme se zdokonalili v užívání základních prvků našeho školního informačního systému 
EduPage a nástrojů online komunikace. Věřím, že získané kompetence a větší samostatnost prospějí žákům v budoucím 
období a alespoň z části vyváží velkou ztrátu sociálních kontaktů běžného života.  
 
V pozitivnějším duchu začala příprava na velkou rekonstrukci sklepních prostor z projektu IROP, stěhování skladu školy, 
skladu učebnic atp. Samotná rekonstrukce probíhala od poloviny března a odměnou za hluk sbíječek a stavební prach je vznik 
nové učebny dílen a polytechnické učebny včetně zázemí, šaten a sociálního zařízení. V uvolněných prostorech druhého 
patra vznikla o prázdninách učebna a kabinet jazyků. Velké poděkování patří zástupcům zřizovatele, a to jak projektové 
manažerce, tak i zástupci správy majetku za výbornou přípravu i průběh stavby a komunikaci s projektantem a zhotovitelem 
díla. 
 
V průběhu druhého pololetí školního roku jsme se také začali připravovat na přechod dvou paralelních pátých tříd na druhý 
stupeň. Ten vyvolal mimo jiné po pěti letech personální změny v podobě snížení počtu učitelů prvního stupně a posílení stupně 
druhého.  
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Děkuji učitelům, asistentům, školní psycholožce i ostatním zaměstnancům školy za perfektní zvládnutí náročného období, 
velké nasazení jak při sebevzdělávání, tak při nesnadné komunikaci s žáky i rodiči. Poděkování patří také nepedagogickým 
zaměstnancům, kteří nesli tíhu jak přípravy rekonstrukce prostor, tak i později úklid a přípravu na nový školní rok. Přeji všem 
pevné zdraví a hlavně sílu hledat naději, že to, co děláme, má smysl, slouží člověku a společenství. 
 

 
V Kopřivnici dne 27. 9. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Janek 

ředitel školy 

 

Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 19. 10 2021  

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena Školskou radou dne: 25. 10. 2021  


