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1. Základní charakteristika školy 

 

1.1 Škola 

Název školy:  Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace 

Adresa školy:  Zahradní 10, 747 28 Štěpánkovice 

Právní forma:  příspěvková organizace               IČ:  70 984 565 

IZO:   102 432 724                                 Identifikátor školy:  600 142 949 

Vedení školy:  ředitel školy:  Mgr. Michael Pavlásek 

   zástupce ředitele:  Mgr. Elzbieta Stoczková 

Kontakt:  telefon:    553 675 129, 553 609 956 

   e-mail:     info@zsstepankovice.cz 

 pavlasek@zsstepankovice.cz 

                                   www:      www.zsstepankovice.cz 

 

1.2 Zřizovatel 

Název zřizovatele: Obec Štěpánkovice 

Adresa zřizovatele: Slezská 13, 747 28 Štěpánkovice 

Kontakt:  telefon: 553 675 122  fax:  553 675 476  e-mail: obec@stepankovice.cz 

       

1.3 Součásti školy  maximální počet  IZO 

Mateřská škola  112 dětí      107 628 953 

Základní škola  414 žáků   102 432 724 

Školní družina   55 dětí – 2 oddělení  120 003 783 

Školní jídelna   450 jídel   102 944 903 

 

1.4 Základní údaje o součástech školy  

 

Součást školy Počet 

tříd/odděl. 

Počet dětí/žáků 

(dle výkazů) 

Počet dětí/žáků 

na třídu 

Mateřská škola 4           112           28,00 

ZŠ - 1. stupeň 8           171 21,38 

ZŠ – 2. stupeň 5           112 22,40 

Školní družina 2             55           27,50 

Školní jídelna x           407 

/ZŠ+MŠ+zam.+c.strav./ 

x 

 

mailto:info@zsstepankovice.cz
mailto:pavlasek@zsstepankovice.cz
http://www.zsstepankovice.cz/
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Komentář: 

     Na začátku školního roku jsme měli celkem 13 tříd s 283 žáky. V tomto počtu jsou 

zahrnuti 2 žáci prvního a 5 žáků druhého stupně, kteří plní povinnou školní docházku podle   

§ 38 školského zákona – v zahraničí.  

     Patrné je ustálení celkového počtu tříd (13 – 14) v ZŠ. Vždy záleží zda IX. ročník zahrnuje 

jednu či dvě třídy, stejně jako dlouhodobější trend při vzniku jedné početné třídy I. ročníku 

nebo dvou tříd s menším počtem žáků. Tento trend v sobě nese jednak snižování průměrného 

počtu žáků na třídu a dále skutečnost, že se tvoří třídy s relativně nízkým počtem žáků (17, 

18, 19 žáků –  IV.A,V.A, VII.A,VII.B) a na druhé straně početné třídy (25, 27, 28 žáků – VI., 

VIII. a IX. ročník). Tento stav přináší, při odchodu žáků (stěhování, přijetí na gymnázia) 

riziko slučování tříd.  

     Přes navýšení kapacity MŠ a udělené výjimce na počet dětí ve třídě jsme v tomto školním 

roce nebyli opakovaně schopni uspokojit všechny zájemce o umístění dětí do MŠ (17 

rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2017/2018), zákonný zástupce jednoho 

dítěte využil možnost odvolání. Problematika je dlouhodobě řešena se zřizovatelem školy, 

byla několikrát předmětem jednání zastupitelstva obce a věřím, že se nalezne způsob jak tuto 

záležitost řešit. 

 

1.5 Materiálně-technické podmínky školy  

     V této oblasti bylo díky dlouhodobým snahám a realizovaným projektům dosaženo 

vysokého standardu. Od začátku školního roku žáci využívají výhod nově rekonstruovaných 

šaten a oceňujeme rekonstrukci střechy pavilonu tělocvičen, která zamezila provozním 

problémům s pronikající dešťovou vodou. Vizí školy je revitalizace sportovišť a přilehlých 

venkovních prostor školy a rozšíření zázemí o venkovní třídu. Za tímto účelem je vypracován 

projekt a zřizovatel disponuje stavebním povolením. Záležitost venkovní třídy se nachází ve 

fázi projektové přípravy. Tyto záměry směřují k rozšíření možnosti činností školy pro děti a 

žáky a četným zájmovým sdružením a spolkům v obci k jejich akcím.  

     Doposud realizované a plánované stavební činnosti směřují k udržení stavu, kdy se škola 

stala komunitním centrem obce, které poskytuje zázemí a služby široké štěpánkovické 

veřejnosti v průběhu celého dne a v průběhu celého roku. 

      

 

 

1.6  Údaje o školské radě       

     Na základě voleb z 20. 11. 2014, jmenováním zřizovatele a výsledkem pedagogické rady 

došlo k vytvoření nové devítičlenné školské rady, která se poprvé sešla 12. 1. 2015. 

Předsedou byl zvolen Ing. Bohuslav Czudek.  

     Rada se na svých zasedáních vyjadřuje k výročním zprávám a konzultuje záležitosti 

spojené s chodem školy – viz zápisy z jednání.  

     Z důvodu konce tříletého mandátu rady proběhnou v průběhu podzimu 2017 volby nové 

školské rady. 

 

 

 

1.7 Údaje o sdružení rodičů 

 

     I v tomto školním roce se Sdružení rodičů a přátel dětí a školy podílelo na mnoha akcích 

pro žáky, jejich rodiče a ostatní veřejnost. Pod vedením předsedkyně paní Nikoly Harasimové 
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se rodiče zapojili do organizace akcí jako večer kouzelných světýlek, maškarní plesy,  

zábavný dětský den, organizovali společenský ples pro veřejnost a další. Finančními 

prostředky získanými z těchto akcí pak sdružení částečně dotovalo lyžařský výcvik, , dopravu 

žáků na vzdělávací akce, učební pomůcky pro žáky 1. ročníku, divadelní představení pro děti 

MŠ a sumou 68 000,- Kč se výrazně podílí na projektu ICT vybavení MŠ.  

     Věřím, že příkladná práce tohoto sdružení a spolupráce se školou budou i nadále 

pokračovat ku prospěchu dětí a žáků, kteří naši školu navštěvují. 

 

      

2.  Obory vzdělávání - vzdělávací program 

     Ve všech třídách  MŠ probíhala výuka podle vlastního ŠVP „Štěpánek a svět“ 

vypracovaný dle RVP PV č.j.: 32 405/2044-22. 

     Obor vzdělávání:   79-01-C/01 

     Ve   všech   ročnících  ZŠ probíhala   výuka   podle  vlastního  ŠVP  „Škola  –  základ života“  

vypracovaný dle RVP ZV č.j.: 31 504/2004-22, ve znění úpravy č.j.: 27 002/2005-22. 

     Dva integrovaní žáci s lehkým mentálním postižením v 5. a 8. roč. – byli vzděláváni podle přílohy 

ŠVP „Škola – základ života“  

      

 

 

3.  Přehled pracovníků školy     

3.1 Základní údaje o pracovnících školy od začátku šk. roku 

Počet pracovníků celkem(počet. osob) 46      úvazek      41,17 

Počet pedagogů ZŠ   19        18,05 + 1 výuka náboženství (dohoda) 

Počet vychovatelů ŠD    2         1,63                 

Počet pedagogů MŠ     8         7,29 

Počet správních zaměstnanců ZŠ        7         5,77 

Počet správních zaměstnanců MŠ       5         2,36 

Počet správních zaměstnanců ŠJ   5         6,06 (včetně úvazku pro cizí strávníky – 0,5)
  

 

Komentář: 

     Vyučující náboženství – p. katechetka Němcová pracovala na dohodu o pracovní činnosti 

– 8 h týdně. Půl úvazku kuchařky ŠJ byl spolufinancován hospodářskou činností školy – 

poskytování služeb „cizím strávníkům“. 
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3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Poř.č. Funkce Úvazek Stupeň 

 vzděl. 

Aprobace Zařaz.do 

platové 

třídy 

1 ředitel m ICT 1,0   Pa   VŠ Z-Tv-JA    13 

2 zástupkyně ředitele 1,0   Sto   VŠ 1. – 5. r.    12 

3 vedoucí uč. MŠ   1,0   Li   SŠ učitelství MŠ    10 

4 učitelka MŠ    0,92 Os   SŠ učitelství MŠ      9 

5 učitelka MŠ   0,92 Sl   SŠ učitelství MŠ      9 

6 učitelka MŠ    0,92 Ší   SŠ učitelství MŠ      9 

7 učitelka MŠ   0,92 Pe   SŠ učitelství MŠ      9 

8 učitelka MŠ    0,87 Mi   SŠ učitelství MŠ      9 

9 učitelka MŠ 0,82 Mu   SŠ gymnázium      9 

10 učitelka MŠ    0,92 Jo VŠ-Bc. učitelství MŠ      9 

11 učitelka I. stupně 1,0   Sm   VŠ 1. – 5. r.    12 

12 učitelka I. stupně 1,0   An   VŠ 1. – 5. R.    12 

13 učitelka I. stupně 1,0   Cz   VŠ 1. – 5. r.    12 

14 učitelka I. stupně 0,55 Dl   VŠ 1. -  5. r.    12 

15 učitelka II. stupně 1,0   Šu   VŠ M - F    12 

16 učitelka I. stupně 1,0    Ln   VŠ 1. – 5. r.    12 

17 učitelka I. stupně 0,5   Kt   VŠ 1. – 5. r.    12 

18 učitelka I. stupně 1,0   Šv   VŠ 1. – 5. r.    12 

19 učitel II. stupně 1,0   Ve   VŠ Tv - M    12 

20 učitelka II. st. v. p. 1,0   Fi   VŠ Rv - Nj    13 

21 učitelka II. stupně 1,0   Sa   VŠ Č - D    12 

22 učitel II. stupně 1,0   Nc   VŠ Tv - Tev    12 

23 učitel II. stupně 1,0   Chř   VŠ Č - D    11 

24 asistent pedagoga 0,75 Mu VOŠ Pedagogika      8 

25 učitelka I. stupně 1,0  Ncá   VŠ 1. – 5. r.    12 

26 učitel II. stupně 1,0   Fa   VŠ Př - Ov    12 

27 učitelka II. st. m. p. 1,0   Jo   VŠ Bi - Ch    12 

28 vedoucí vych. ŠD 0,86 Mo   SŠ vychovatelství      9 

29 vychovatelka ŠD 

asistent pedagoga 

0,77 Lac 

0,5   Lac 

 

  SŠ vychovatelství      9 

     8 

 uč. náboženství dohoda   SŠ učitelství MŠ      - 

      

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

     V tomto školním roce splňovaly všechny učitelky mateřské školy odbornou kvalifikaci 

získanou středním vzděláním s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu 

učitelů předškolního vzdělávání. 

      Všichni vyučující základní školy měli odbornou kvalifikaci získanou vysokoškolským 

vzděláním v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního a druhého 

stupně.  
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     I v tomto školním roce existovala propojenost vyučujících I. stupně s II., a to zejména ve 

výuce hudební, výtvarné a tělesné výchovy.      

     Obě vychovatelky školní družiny odbornou kvalifikaci získanou středním vzděláním 

s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního 

vzdělávání a vychovatelství splňovaly. 

    Patřičným vzděláním disponují oba asistenti pedagogů pracující v II. a V. ročníku. 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby /včetně vyučujících náboženství/  

 do 35 let 35 – 45 let 46 – 55 let nad 55 let  důchod.věk celkem 

 muži    ženy muži    ženy muži    ženy muži     ženy muži  ženy muži  ženy 

ZŠ  2           0    2          5   2            4   0            2   0          2   6       13 

MŠ  0           1    0          1   0            3   0            3   0          0   0         8 

ŠD  0           0    0          0   0            2   0            0   0          0   0         2 

Celkem  2           1    2          6   2            9   0            5   0          2   6       23 

Komentář: 

     Pedagogický sbor  školy tvoří převážně ženy. Nejvíce pedagogických pracovníků spadá do 

věkové kategorie od 46 do 55 let.  

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících /od začátku školního roku/ 

 

Poř.č. Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání Zařaz.do plat.tř. 

    1 školník    1,0 SOU      6 

    2 účetní    0,75 vysokoškolské    10 

    3 uklízečka ZŠ    0,88 základní      2 

    4 uklízečka ZŠ    0,88 základní      2 

    5 uklízečka ZŠ    0,88 základní      2 

    6 uklízečka ZŠ    0,88 základní      2 

    7 školnice MŠ    1,0 základní      3 

    8 uklízečka MŠ    0,34 základní      2 

 výdej stravy    0,31       3 

    9 uklízečka MŠ    0,34 základní      2 

 výdej stravy    0,31       3 

  10 uklízečka MŠ    0,34 základní      2 

 výdej stravy    0,375       3 

  11 uklízečka MŠ    0,34 základní      2 

 výdej stravy    0,375       3 

  12 vedoucí ŠJ    0,94 SŠ      8 

  13 vedoucí kuchařka    1,00  SOU        6 

  14 kuchařka    0,94 SOU      4 

  15 kuchařka    0,94 SOU      4 

  16 kuchařka    0,5 SOU      4 

  17 pomocná kuchařka    0,375 SOU      3 

 uklízečka ZŠ    0,5 SOU      2 

Komentář: 

     Rozvržení úvazků pro zabezpečení řádného chodu školy zůstává u správních zaměstnanců 

dlouhodobě stabilní a ve školním roce 2016/2017 z tohoto pohledu ke změnám nedošlo. 
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4. Správní řízení   
 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

Přijetí k předškolnímu vzdělávání        35         0 

Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání        17         1 

Přijetí k základnímu vzdělávání        37         0 

Odklad povinné školní docházky        13          0 

Přestup žáka z jiné školy          0          0 

 

5. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

5.1 Zápis k povinné školní docházce pro šk. rok 2017/2018   

Počet prvních tříd 

  ve šk.r. 2017/2018 

Počet zapsaných dětí Z toho počet dětí 

starších 6ti let 

( nástup po odkladu) 

Počet odkladů pro 

školní rok 2017/18 

2 37 6 13 

 

Komentář: 

     U zápisu dítěte do první třídy školního roku 2017/2018 jsme registrovali 52 dětí.  2 děti 

nenavštěvovaly naše předškolní zařízení a povinnou školní docházku nastoupí v jiných 

školách. Zákonní zástupci 13 dětí podali žádost o odklad povinné školní docházky. Na 

základě této žádosti, vyjádření odborného lékaře a školského poradenského zařízení bylo 

správním rozhodnutím ředitele školy všem žádostem vyhověno. 

     Do prvního ročníku ZŠ Štěpánkovice tak nastoupí 37 žáků. 1 žák bude docházku plnit 

podle § 38 Školského zákona – plnění povinné školní docházky v zahraničí. 

 

 

5.2 Výsledky přijímacího řízení 

a) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku         dle § 38 Školského zákona 

26 2                                                   

b) na víceletá gymnázia  přijato 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 1 - 

soukromá gymnázia - - 

církevní gymnázia - - 

c) na SŠ a SOU ukončeny maturitní zkouškou bylo z devátých ročníků přijato    

gymnázia SŠ ukončené 

maturitou 

SŠ ukončené 

výučním listem 

celkem 

7 15 4 26 
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6. Údaje o výchovně vzdělávacích výsledcích žáků 

 

6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků a zameškaných hodinách 

 

I. pololetí školního roku  

 

Stav 
žáků: 276 /+7 podle § 38/   Chl.: 126 +6* Dí.: 151+1* 

        
      

  
      I.stupeň 169 /+2 podle § 38/     85 +2*   84 
      II.stupeň 107 /+5 podle § 38/     40 +4*   67 +1* 

      * žáci vzdělávání dle § 38 Školského zákona – plnění šk. docházky v zahraničí 

    

 
 

         Absence + výchovná opatření 
           

              

třída 
celk. 
abs. prům./žák neoml.h PTU PŘŠ NTU  DTU DŘŠ 1 VYZ. P NP 

I. tř. 467 20,30   23         23 23     

II. A 432 18,00   14 3       19 24     

II. B 317 13,21   20         18 23 1   

III. tř. 784 32,67   12 6 1     17 22 2   

IV. A 718 39,89   7         6 13 5   

IV. B 631 33,21   5 3       11 17 2   

V. A 582 32,33   4 2 2     4 13 5   

V. B 441 23,21   3 3       6 15 4   

suma 
N.S. 4372 26,60   88 17 3     104 150 19   

VI. tř. 1132 41,93   6 6   1 1 6 14 13   

VII. A 568 40,57   6 2 2     2 4 10   

VII. B 398 23,41   3 2   4   1 6 11   

VIII. tř. 1518 66,00   9 4       1 14 9   

IX. tř. 1274 49,00   12 8       4 13 13   

suma 
V.S. 4890 44,18   36 22 2 5 1 14 51 56   

                          

suma šk. 9262 33,56   124 39 5 5 1 118 201 75   
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II. pololetí školního roku 

     

Stav 
žáků: 276 /+7 podle § 38/   Chl.: 126 +6* Dí.: 151+1* 

       
      

  
     I.stupeň 169 /+2 podle § 38/     85 +2*   84 
     II.stupeň 107 /+5 podle § 38/     40 +4*   67 +1* 

     * žáci vzdělávání dle § 38 Školského zákona – plnění šk. docházky v zahraničí 

             Absence + výchovná opatření 
          

             

třída 
celk. 
abs. prům./žák neoml.h PTU PŘŠ NTU  DTU DŘŠ 1 VYZ. P NP 

I. tř. 989 43,00   23         23 23 1   

II. A 833 34,71   18 2       17 24     

II. B 1102 45,92   22         18 23 1   

III. tř. 860 35,83   10 6 2     12 20 5   

IV. A 814 45,22   4 2 1     6 13 5   

IV. B 932 49,05   9 3       9 16 3   

V. A 866 48,11   8 3       4 11 7   

V. B 490 25,79   8 10   1   6 15 4   

suma 
N.S. 6886 40,95   102 26 3 1   95 145 26   

VI. tř. 1184 43,85   7 6 1 1   6 13 14   

VII. A 340 24,29   5 3       1 4 11   

VII. B 730 42,94     2 1 1   2 8 9   

VIII. tř. 1129 49,09   7 5 1       13 12   

IX. tř. 1333 51,27   6 16       4 12 16   

suma 
V.S. 4716 42,29   25 32 3 2   13 50 62   

                          

suma šk. 11602 41,62   127 58 6 3   108 195 88   
 

    

     

     

 

             

Komentář:   

     PTU respektive PŘŠ jsou motivačními prostředky, kterými se snažíme podnítit u žáků 

kladný vztah ke škole a ke svému vzdělávání. Kromě těchto čtvrtletních či pololetních 

ocenění probíhají ve většině tříd vnitřní soutěže, kterými třídní učitelé podněcují zdravou 

soutěživost a rivalitu nejen v oceňování dosažených výsledků v různých vědomostních 

soutěžích, ale také v příkladném chování. 

     Pochvaly jsou obecně udělovány za reprezentaci školy či třídy ve vědomostních, 

uměleckých a sportovních soutěžích, dále za aktivitu při sběru papíru, lesních plodů a víček, 

za práci pro třídu, za příkladnou přípravu na vyučování apod. 

     Tři žáci devátého ročníku byli za svou příkladnou práci pro školu v průběhu celé školní 

docházky oceněni umístěním svého profilu na Tabuli cti.  

     Jelikož jsme si vědomi faktu, že pochvala je základní pedagogický nástroj, rozšířili jsme 

tuto oblast o spolupráci s místními složkami, konkrétně SDH, TJ Sokol, Voltiž Albertovec, 
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atletický oddíl, florbalový klub a na závěrečném slavnostním shromáždění je zhodnocena a 

odměněna činnost našich žáků i v těchto obecních spolcích.  

     Kárná opatření byla udělena žákům za časté zapomínání školních potřeb, neplnění 

zadaných úkolů, nevhodné chování vůči učitelům a spolužákům, neomluvenou absenci a další 

porušování vnitřního řádu školy. Tyto prostředky mají za cíl posílit kázeň a přispět 

k pochopení, že lidská společnost funguje v rámci psaných či nepsaných pravidel. Díky 

intenzivní práci na tomto poli se nám daří tyto zásady chování našim žákům předávat, 

přestože tak jako v každé komunitě lidí se objeví jedinci, kteří pravidla opakovaně porušují. 

V I. pololetí jsme museli přistoupit k snížení stupně z chování u jedné žákyně a k udělení 

jedné DŘŠ, v II. pololetí jsme negativní výchovná opatření řešili jen u tří žáků ve formě DTU. 

Naopak ocenění ve formě PTU nebo PŘŠ obdrželo 185 žáků. Věřím, že tento neutuchající 

zápas s lidskou pubertou budeme mít i nadále pod kontrolou. Zásadním předpokladem je však 

vzájemná spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci.  

     Ukazatel absence žáků ve vyučování je velice proměnlivý a v každém roce závisí na 

mnoha faktorech, jako jsou např. chřipková epidemie, zájem rodičů o rodinnou dovolenou 

v mimo prázdninových termínech apod. 

     Z obsáhlé, různorodé a individuální problematiky výsledků vzdělávání žáků vybírám 

střípek ve  formě výsledků  Národního  testování  2016/17 – 9. ročník, kterého  se  zúčastnilo  

16 312 deváťáků napříč ZŠ a víceletými gymnázii v ČR – viz níže.  

 

 

6.2 Údaje o integrovaných žácích  

Druh postižení Ročník Počet žáků Z toho dívky 

Souběžně postižení více 

vadami 
2. 1 0 

Vada řeči 1. 1 0 

 2. 2 1 

 4. 2 1 

5. 1 0 

7. 1 0 

Lehké mentální postižení 5. 1 0 

8. 1 0 

Tělesné postižení 2. 1 0 

S vývojovými poruchami  

učení 

4. 2 0 

5. 1 0 

6. 1 0 

7. 1 1 

8. 1 0 

9. 2 2 

Celkem  19 5 

 

     Celkem máme ve škole 19 žáků, kteří jsou na základě odborného vyjádření ŠPZ  

individuálně integrováni. Těmto žákům je kromě individuálního přístupu věnována 

pedagogická intervence kompetentními pedagogy vycházející z doporučení ŠPZ.  

     Integrace žáka souběžně postiženého více vadami a žáka s lehkým mentálním postižením 

probíhala za využití dvou asistentů pedagoga.  
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6.3  Další údaje o výchovně vzdělávacím procesu 

a) Učební plán – hodinové dotace v 1. – 5. ročníku   

 I. II.A  II.B  III. IV.A  IV.B   V.A V.B celkem 

Český jazyk 8 9 9 10 8 8 7 7 66 

Cizí jazyk A 

1 

A 

1 

A 

1 

A 

3+3 

A 

3 

A 

3 

A      

3   

A      

3   

 

18+3 

Matematika 4 4  4  5 5 5 5 5 37 

Prvouka 2 2 2 2 - - - - 8 

Přírodověda - - - - 2 2 2 2 8 

Vlastivěda - - - - 2 2 2 2 8 

Hudební vých. 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Výtvarná vých. 1 1 1 1 2 2 2 2 12 

Praktické čin. 1 1  1  1 1 1 1 1 8 

Tělesná výhova 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Informatika - - - - - - 1 1 2 

 20 21 21 25+3 26 26 26 26 191+3 

Náboženství         1        1       1                1               1                             1 

Komentář: 

     Učební plán v 1. - 5. ročníku vychází z učebního plánu našeho Školního vzdělávacího 

programu. Z nepovinných předmětů se na I. stupni vyučovalo v 1. – 5. ročníku 6 hodin 

náboženství.  

     

b) Učební plán – hodinové dotace v 6. – 9. ročníku 

 

 VI. A VII. A VII. B VIII. IX.  celkem 

Český jazyk 5 4 4 4 4  21 

Cizí jazyk A 3+3 A  3 

N  2 

 

A  3 

N  2 

 

A 3+3 

N 2+2 

A  3+3 

N  2+2  

A 15+9  

N 8+4  

Matematika 4 4 4 5   4   21 

Informatika 1 + 1 - - - -   1 + 1 

Dějepis 2 2 2 2 2 10 

Vých. k občanství 1 1 1 1 1   5 

Fyzika 1 2 2 2 2   9 

Chemie - - - 2 2   4 

Přírodopis 2 2 2 1 2   9 

Zeměpis 2 1 1 2 2   8 

Hudební výchova 1 1 1 1 1   5 

Výtvarná výchova 2 2 2 1 1   8 

Výchova ke zdraví 1 1 1 1 1   5 

Tělesná výchova 2  2 2 2 2  10 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1    5 

Volitelné předměty 1 2  2  2 + 1 1  8+1 

 29 + 4 30  30  32 + 6 31 + 5 152+15 

Náboženství                   1                         1 
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Komentář: 

 

     Učební plán 6. - 9. ročníku vychází rovněž z učebního plánu našeho Školního 

vzdělávacího programu. Z nepovinných předmětů se na II. stupni vyučovaly 2 hodiny 

náboženství (z toho jedna hodina pro 6. ročník a druhá pro 7. a 8. ročník). Náboženství žáků 

9. ročníku probíhalo na faře jako kroužek. 

     Na II. stupni probíhalo vyučování v dopoledních a odpoledních hodinách. Na odpolední 

vyučování byly zařazeny předměty - výtvarná výchova, praktické činnosti, sportovní výchova 

a informatika. 

 

c) Volitelné předměty 

 

6. ročník        7. ročník  

Sp. vých. 6.+ 7. r. chl. / dív.     1               Sp. vých. 6. + 7. r.  chl / dí   1                                                  

                                       Informatika     1 

 

          

8. ročník        9. ročník 

 

Sp. vých. 8. + 9. r. chl. / dí     1                    Sp. vých. 8. + 9. r. chl./ dí     1                                     

Informatika        1  

 

d) Výuka jazyků 

    

     Ověřením zapracované změny do našeho ŠVP žáci v 1. a 2. ročníku absolvují úvod do 

angličtiny s časovou dotací 1 hodiny týdně a v následujících ročnících to jsou již 3 h. týdně. 

     Se změnou školní legislativy je zařazen do výuky také povinný druhý cizí jazyk, v našem 

případě je to němčina, která je vyučována od 7. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. 

 

 

e) Projektové vyučování 

 

Projekt – HURÁÁÁ DO ŠKOLY ANEB PALESTINA DE JANEIRO 

Doba, kdy školákům končí prázdniny, je zvláštní.  I když děti nechtějí, přesto je škola 

přitahuje jako magnet. Co mě v novém roce čeká? Zvládnu učivo? A co spolužáci, učitelé? 

Abychom dětem pomohli bezpečně přejít pomyslný most mezi prázdninami a začínajícím 

školním rokem, připravili jsme pro ně příjemná překvapení. První zažili hned ve čtvrtek 1. 

září.  Shledání se spolužáky, učiteli, třídou bylo skvělé pro všechny děti, zvláště pro prvňáčky, 

ale největší obdiv patřil novým šatním skříňkám. Každý žák 5. až 9. ročníku se stal 

„majitelem“ vlastní šatní skříňky s osobním kódem. To jste měli vidět, jak jim oči zářily 

nadšením, když hledali číslo „své“ skříňky, přemýšleli, jaký kód si zvolí a pak dokolečka 

zkoušeli, jestli to opravdu funguje. 

V pátek 2. září jsme dětem připravili projektový den „Huráá do školy aneb Palestina de 

Janeiro“, s myšlenkou na uplynulé LOH. 

Žáci nižšího stupně /1. – 4. ročník/ soutěžili za svou třídu v různých zábavných disciplínách. 

Mezi sebou soutěžily jednotlivé třídní kolektivy. Každá třída si vylosovala barvu pro svůj 

kolektiv a prožila krásný slunný a barvami projasněný den na školních hřištích. Úkolem bylo 

nasbírat co nejvíce bodů v daných disciplínách pro svou třídu. 
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V házení míčů do basketbalového koše se nejvíce dařilo červenému týmu II.A. Žlutý tým 

IV.A  nasbíral nejvíce bodů v přeskocích přes švihadlo a nadhozech míčků na pálce. Při 

spolupráci ve štafetě a hodu na terč se dařilo modrému týmu IV.B. Bílou barvu si vylosoval 

kolektiv III. třídy a ten vynikal v soutěži ve skoku do dálky. II.B  nejvíce uspěla 

v překonávání překážkové dráhy. Závěr dopoledne patřil vyhodnocení třídních kolektivů a 

vyhlášení vítězů.  Na 5. místě se umístili zeleňásci z II.B. Čtvrté místo obsadil kolektiv II.A  

červeňásci. Modrásci z IV.B získali 3. místo. Stříbrná příčka, 2. místo patří běláskům z III. 

třídy a vítězem celého zápolení se stali žluťásci ze třídy IV.A. 

Družstva žáků vyššího stupně byla složena ze zástupců jednotlivých tříd. Bylo velmi milé pak 

sledovat, jak nejmladší „páťáci“ obdivně a s respektem vzhlížejí „deváťákům“, kteří  je na 

oplátku povzbuzovali, pomáhali jim a radili, jak zvládnout jednotlivé úkoly. K 

nejzábavnějším z deseti stanovišť patřilo „vybírání čísel, provlékání obručí, vratké břemeno, 

trpasličí chůze, jízda s kolečkem“. Kupodivu v disciplíně „Tangramy“, kde jste v určitém čase 

z několika geometricky rozstříhaných částí papíru měli složit příslušné obrazce, uspěl jen 

málokdo, což je důkazem skutečnosti, že je třeba přepojit na režim „učení“. K tomu všemu 

jsme jako bonus obdrželi nádherné slunečné zářijové počasí.  

Bezstarostné prázdniny zůstaly stát před vchodem do školy a patří už jen vzpomínkám. Ale 

nebuďme smutní, „něco překrásného se končí a něco překrásného se počíná.“             
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/huraaa-do-skoly-aneb-palestina-de-janeiro/ 
                                                                                                              

Projekt – LEGIOVLAK 

V pátek 23. 9. se vydali žáci 8. a 9. tříd do Opavy a zúčastnili se projektu s názvem 

Legiovlak. Legiovlak je replikou legionářského vojenského vlaku z let 1918 – 1920, s nímž se 

českoslovenští legionáři přesouvali přes Rusko po Transsibiřské magistrále.  

Po příjezdu na opavské nádraží se nás ujal pan plukovník Pavel Skácel, který nás k vlaku 

přivedl a přitom nás zasvětil do problematiky legií, legionářů a jejich anabáze na magistrále. 

Pan Skácel svým plamenným výkladem zaujal všechny zúčastněné, a to nejen proto, že svou 

řeč obohatil o několik humorných historek. Poté se nás ujal bratr legionář, jak se sami 

oslovovali, a ten nás provedl jednotlivými vagóny vlaku. Dozvěděli jsme se mnohé o tom, jak 

legionáři žili, jaká byla jejich úloha v první světové válce, ale také to, že bez jejich přispění by 

jen stěží vznikl československý stát. 

Legiovlak se skládal z 13 vozů sloužících k různým činnostem, nezbytným pro zajištění 

přežití legionářů na Sibiři. Konkrétně jsme tedy měli možnost si projít vozy sloužící jako 

polní pošta, těpluška, zdravotní, velitelský, štábní, obrněný, krejčovský, prodejní, kovářský, 

ubytovací a filmový. Ve všech vozech na nás čekala věrná rekonstrukce vybavení, figuríny 

legionářů v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a značné množství fotografií 

mapující historii československých legií. 

Během exkurze jsme se dozvěděli mnoho zajímavých a poutavých skutečností a doufejme, že 

nikdy nezapomeneme na úlohu, kterou naši legionáři sehráli v dějinách našeho státu. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/legiovlak/ 

 

Projekt – SEIFEROS 

Ze zápisků našich žáků: 

Dne 27. 9. 2016 naši školu opětovně navštívil spolek pro ochranu dravců a sov „Seiferos“. Po 

seznámení s jednotlivými dravci, u kterého chovatel vyzvedl všechny charakteristické 

vlastnosti a znaky pro daného opeřence, nás čekalo malé prověření naší pozornosti. Žáci s 

nejrychlejší správnou odpovědí obdrželi fotografii. Jelikož jsem patřila mezi výherce, měla 

jsem také šanci zúčastnit se jednoho z triků s kánětem. Jako první, ze všech bezvadných 

kousků, se nám ukázal výr velký a jeho let za vycpanou veverkou. Poté jsem byla na řadě já. 

Postavila jsem se doprostřed hřiště a s rozkročenýma nohama sledovala, jak se rychle, ale 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/huraaa-do-skoly-aneb-palestina-de-janeiro/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/legiovlak/
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obratně, pohybovalo káně po obloze a následně mi podletělo pod nohama, jelikož uviděl 

návnadu, kterou držel jeden z chovatelů za mnou. Dále nastoupili zbylí výherci, kteří na svou 

ruku, oblečenou v rukavici a držící kousek masa, nalákali káně, jež se jim po zavolání usadilo 

na ruku. Z tohoto dne si jistě každý z nás odnesl opravdu nezapomenutelný zážitek.  
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/dravci-seiferos/ 

 

Projekt – PLANETÁRIUM OSTRAVA 

Ve čtvrtek 6. října žáci pátých tříd navštívili planetárium v Ostravě.  Hned při vstupu do 

planetária byli velmi nadšení a překvapení atmosférou a moderním vybavením. Při promítání 

projekce: „Napříč sluneční soustavou“, prostřednictvím které si procvičili probírané učivo a 

seznámili se s novými poznatky, se zaujetím sledovali hvězdnou oblohu, souhvězdí, pohyb 

planet a jejich strukturu. 

Po projekci měli možnost projít jednotlivá zákoutí planetária, kde byla stálá interaktivní 

výstava, která dětem doplnila představy o vesmíru a umožnila alespoň na okamžik nahlédnout 

do tajů, které převyšují naše představy. 

Dětem se v planetáriu velmi líbilo a nadšeně diskutovali o všem, co se dozvěděli. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/navsteva-planetaria-v-ostrave/ 

 

Projekt – NEHULÍME, KRESLÍME!!! 

Dne 3. listopadu navštívil místní knihovnu ilustrátor Adolf Dudek.  Žákům 8. a 9. třídy 

předvedl představení s názvem: „Nehulíme, kreslíme!“ 

 Během představení jsme zjistili, že kreslení není zase tak složité, jako se na první pohled 

může zdát, a že pomocí jednoduchých geometrických obrazců můžeme nakreslit v podstatě 

cokoli. Pan Dudek byl během vystoupení velice zábavný a do svého představení zapojoval 

také všechny zúčastněné. Ukázal nám, jak můžeme „jednoduše“ nakreslit jednotlivé části 

lidského těla, a také jsme se dozvěděli, jak můžeme nakreslit třeba i celé město.  

Své vystoupení obohatil o mnoho vtipů, takže kromě toho, že jsme se zdokonalili v kreslení, 

jsme se také zasmáli. 

Panu Adolfu Dudkovi za jeho krásné vystoupení, při kterém jsme si užili spoustu zábavy, 

děkujeme. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/nehulime-kreslime/ 

 

Projekt – NAJDI SVÉHO VETERÁNA 

Na začátku školního roku vyhlásilo Ministerstvo obrany ČR soutěž s názvem Najdi svého 

veterána. Soutěž byla určena pro žáky základních a středních škol. Úkolem bylo najít ve svém 

okolí novodobého válečného veterána nebo veterána z 2. světové války a udělat s ním krátký 

rozhovor. Přepisy těchto rozhovorů byly zaslány na ministerstvo, kde byly následně 

vyhodnoceny. Kritériem úspěchu byla nejen jazyková správnost, ale také nápaditost otázek a 

poutavost rozhovoru. Této soutěže se zúčastnily Vendula Repperová ze 7. B a Julie Běláková 

ze 7. A. Vendula Rapperová se v soutěži dostala mezi 10 nejlepších v celé republice a 

odměněna byla dárkovými předměty a exkurzí po ministerstvu obrany. 

Oběma zúčastněným děkujeme, a to nejen za snahu, ale také za zajímavé a poutavé 

rozhovory. Vendule gratulujeme k získanému ocenění. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/najdi-sveho-veterana/ 
 

Projekt – MIKULÁŠSKÉ BRUSLENÍ 

Vrcholky našich hor jsou pokryté sněhem. Na horách začíná zimní sezóna. Někteří z nás se již 

těší na zimní sporty. Chystají si sjezdové lyže, snowboardy, běžky, boby, sáně. V nižších 

polohách na nadílku sněhu teprve čekáme. První mrazíky nás štípou do tváří, ale zimních 

radovánek jsme si prozatím moc neužili. A tak v letošním školním roce byl velký zájem o 

„Mikulášské bruslení“. Od školy odjelo autobusem do Buly Arény v Kravařích celkem 75 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/dravci-seiferos/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/navsteva-planetaria-v-ostrave/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/nehulime-kreslime/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/najdi-sveho-veterana/
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žáků z 1.-9. třídy. Žáci již z předchozích ročníků věděli, že se určitě nudit nebudou. Těšili se 

na hry na ledě a samozřejmě i sladkou odměnu od Mikuláše. Již před odjezdem od školy a 

v autobuse panovala skvělá nálada. Obout brusle, pořádně se obléci, nezapomenout na čepici, 

rukavice a nedočkavé oči sledovaly tabuli s ubíhajícím časem. Hodina plná her a zábavy 

odstartovala ve 14 hodin. Žáci vyššího stupně předvedli své bruslařské dovednosti v jízdě 

dopředu, dozadu, jednotlivě, ve dvojicích i náročnější cviky ve skupinách. Žáci nižšího stupně 

byli motivováni hrou s plyšovými hračkami. Žáci byli tak zaujati hrami na ledě, že si až po 

chvilce všimli, že hemžení na ledě pozoruje Mikuláš a andělem a čerty. Následovala 

zasloužená nadílka. Velký obdiv si zaslouží i naši nejmenší žáčci, kteří udrželi krok se všemi 

ostatními a vydrželi bruslit celou hodinu a některým se nechtělo z ledu ven. Již nyní se těšíme 

na další ročník. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/mikulasske-brusleni/ 

 

Projekt – VITAMÍNOVÝ DEN 

Dne 14. prosince navštívily naši školu pracovnice společnosti MK Fruit, která zajišťuje 

program Ovoce a zelenina do škol. Děti 1. stupně po třídách navštívily kuchyňku, kde pro ně 

byl nachystán stůl s nakrájeným ovocem a zeleninou. Žáci vyráběli zeleninové špízy a 

ochutnávali různé druhy koktejlů. Přitom si s pracovnicemi vyprávěli, jak je zdravé jíst ovoce 

a zeleninu. Na závěr programu každé dítě dostalo jablko. Všem dětem se program líbil a 

těšíme se na další návštěvu. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/vitaminovy-den-2016/ 

 

Projekt – LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 

Lyžařský výcvik očima žáků: 

Bylo 6. února 7:45 hodin a celý 7. ročník už stál nedočkavě na parkovišti a vyhlížel autobus, 

který nás měl odvézt na lyžařský výcvik. Naložili jsme věci do zavazadlového prostoru 

autobusu, předali kartičky pojišťovny, rozloučili se s rodiči a vydali se na pětidenní lyžařský 

výcvik, směr Malá Morávka Karlov pod Pradědem. Po 30 minutách jízdy jsme zastavili u 

školy v Neplachovicích, kde jsme nabrali zbytek posádky. Po další hodině jízdy jsme konečně 

byli na místě. 

Vyložili jsme věci a ubytovali se na pokojích. V 11:30 jsme měli nástup dole v lyžárně. Šli 

jsme na oběd do restaurace Aurum, kde jsme se celý týden stravovali. Potom jsme měli 

odpolední klid. Mezitím jsme se rozdělili na tři skupiny, podle toho, jak umíme lyžovat. První 

skupinu zkušených lyžařů vedla paní učitelka Moravcová, druhou skupinu vedl pan učitel 

Nycz a začátečníci zůstali panu učiteli Večerkovi. Lyžovali jsme do 4 hodin odpoledne a poté 

jsme se vrátili zpět do penzionu. V 19 hodin jsme měli sraz nahoře ve společenské místnosti. 

Tam jsme si vyslechli poučení od pana učitele Nycze a řekli si pár věcí k organizaci dalšího 

dne. Následně jsme hráli hry, které jsme si sami vymysleli. Den končil večerkou ve 22 hodin. 

Únavou jsme všichni usnuli hned. 

V úterý a středu došlo ke změně. Pán ředitel nás vzal po skupinách na běžky. Po těch jsme 

také padli únavou. Ve čtvrtek dopoledne jsme se rozlyžovali ve Ski - areálu Myšák. Po obědě 

jsme byli všichni připraveni vyzkoušet si slalom. První z dívek byla Vendula Repperová, 

druhá Veronika Stromská a třetí Melanie Michalíková. Z chlapců byl první Dominik Bršlica, 

druhý Oliver Wollný a třetí Tomáš Kolečkář. Večer jsme si všichni po skvělém výkonu 

objednali pizzu. V pátek ráno jsme šli na snídani a měli čas na sbalení svých věcí. Dopolední 

čas byl věnován poslednímu lyžování ve skupinách, které jsme si stejně jako předchozí dny 

náležitě užili. Po obědě jsme všechno naskládali do prostoru autobusu a čekala na nás dlouhá 

cesta domů. Odvezli jsme Neplachovice, rozloučili se a jeli dál. Konečně jsme byli doma ve 

Štěpánkovicích. Doma pak každý vyprávěl své krásné zážitky z lyžáku. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/lyzarsky-vycvik/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/mikulasske-brusleni/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/vitaminovy-den-2016/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/lyzarsky-vycvik/
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Projekt – EDISON 

V rámci mezinárodního projektu Edison se stala štěpánkovická škola v týdnu od 19. 2. do 26. 

2. 2017 pomyslným domovem pro čtyři vysokoškolské studenty, a to konkrétně pro: 

Veggie Zhu (Čína), Syahla Salsabil (Indonésie), Howard Chen (Taiwan) a Alperen Karaca 

(Turecko) 

Program našich stážistů, kteří byli ubytováni v rodinách žáků a kantorů byl velmi obsáhlý a 

pestrý. Díky výuce angličtiny, která v naší škole probíhá již od první třídy, měli všichni žáci 

možnost se v hodinách seznámit s kulturou, historií, písmem, zvyky jednotlivých domovských 

států a ověřit si svou znalost angličtiny v následných různorodých činnostech. První „sblížení“ 

se školou a žáky však proběhlo v průběhu nedělního maškarního plesu pro nejmenší a 

zejména v průběhu pondělní Supershow pořádané pro žáky II. stupně, kde se stážisti stali 

kapitány týmů, které mezi sebou zápolili v mnoha disciplínách. Myšlenku tolerance a 

společného soužití s různými kulturami a národy jsme s úspěchem zahrnuli nejen do 

sportovního klání ve vybíjené, ale také do výtvarných dílen. Zde stážisti s nejstaršími žáky 

vytvářeli koláže, které prezentují jednotlivé země a stanou se součástí výzdoby školy. 

Možnost konverzace s našimi hosty měli také účastníci kurzů angličtiny, které pořádáme pro 

dospělé. 

Děkujeme rodinám za ubytování a program, který byl pro naše hosty připraven v jejich režii a 

věříme, že energie vložená do tohoto projektu přispěje k motivaci naší nejmladší generace 

k studiu angličtiny a vstřícnému postoji a respektu k odlišnostem, které sebou přináší 

setkávání se s lidmi jiných kultur. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/projekt-edison/ 

 

Projekt – VÝSTUP NA OSMITISÍCOVKY SVĚTA 

Je název soutěže ve šplhu. Každý školní rok si vybereme jednu osmitisícovku světa, kterou se 

snažíme zdolat. Společným úsilím musíme jako jedna výprava překonat výškovou vzdálenost 

mezi základním táborem a vrcholem zvolené hory. Ke zdolání této vzdálenosti nám slouží 

šplhadla dlouhá 5 metrů. Žáci ve svém volnu opakovanými výstupy do výšky 5 metrů ukrajují 

stanovenou vzdálenost, která se pohybuje v délkách tisíců metrů, tak dlouho, dokud nestanou 

na pomyslném vrcholu hory. 

V minulých letech jsme zdolali hory Gasherbrum I a Annapurnu. V letošním roce jsme si dali 

za cíl pokořit horu Nanga Parbat, která je 9. nejvyšší osmitisícovkou světa. Ke zdolání hory 

bylo zapotřebí vyšplhat úctyhodných 4425 výškových metrů, což znamená vylézt na 

pětimetrovou tyč 885 krát. Do zdolání této hory se zapojilo celkem 44 žáků a 4 

učitelé. Výprava vyrazila směrem k vrcholu hory v pondělí 13. února 2017. Vyšplhat až na 

vrchol hory Nanga Parbat nám trvalo celkem 5 dnů. Sice unaveni, ale s pocitem dobře 

odvedeného sportovního výkonu, jsme 22. února v 13:55 hodin dorazili na vrchol hory. Určitě 

každý ze 48 osob se snažil svým úsilím a vytrvalostí přispět ke splnění společného úkolu, je 

však nutné zmínit žáky, kteří překonali sami sebe i naše představy o tom, kolik metrů může 

vyšplhat jedinec. Mezi takové rekordmany patří bezpochyby Daniel Volný z V. A třídy, který 

zdolal pěti metrovou tyč celkem 135 krát a urazil tak 675 metrů, nebo mezi dívkami Bára 

Straková z VII. B třídy, která zdolala tyč 86 krát a vyšplhala sama 428 metrů. Všem 

zúčastněným patří poděkování za snahu a vytrvalost. 

Odměnou byla pro žáky také beseda s Michalem Königem, který se věnuje lezení po horách. 

Žáci měli možnost si popovídat se skutečným horolezcem o krásách, ale i záludnostech hor, 

prohlédnout si spoustu fotografií z různých míst světa a osahat si části horolezeckého 

vybavení. Touto besedou jsme uzavřeli letošní zdolávání osmitisícovek světa a v příštím roce 

se společně pokusíme zdolat horu Manáslu. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/vystup-na-osmitisicovky-sveta/ 

 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/projekt-edison/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/vystup-na-osmitisicovky-sveta/
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Projekt – MISTR PIŠKVOREK 

Turnaj ve známé školní deskové hře na čtverečkovaný papír, který naše škola pravidelně 

pořádá v měsíci březnu nebo dubnu. Do letošního turnaje se přihlásilo 33 soutěžících. Ve 

čtvrtek 9. března jsme odehráli 11 kol na šestnácti hracích stolech. Žáci byli nalosováni do 

jednotlivých utkání počítačovým programem, který zohledňuje nejen věk soutěžícího, ale také 

úspěšnost hráče v celém turnaji. V celkovém pořadí tak rozhodují nejen vítězství, remízy a 

porážky hráče, ale rovněž koeficienty náročnosti losu. 

Celý turnaj byl velice napínavý až do posledních kol. Každý ze soutěžících zažil alespoň 

jednou radost z vítězství, tak byla hra vyrovnaná. Pořadí se neustále měnilo a o umístění 

rozhodovaly mnohdy jen desetiny bodu. Po hodině hry však bylo rozhodnuto. Vítězem 

letošního turnaje se stal Lukáš Korzonek s 10 vítězstvími. Všem soutěžícím patří velké 

poděkování za snahu, soutěživost a fair play hru. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/mistr-piskvorek-2017/ 

 

Projekt – ILUSTRÁTOR BOŘEK FRÝBA 

V pondělí 13.3. 2017 na děti z mateřské školy, z první a druhých tříd čekalo v knihovně velmi 

milé překvapení v podobě setkání s ilustrátorem Boříkem Frýbou. Ten vyprávěl příběhy ze 

života, povídal si s dětmi a kreslil přitom obrázky na tabuli Flipchart.  Každému slíbil 

nakreslit obrázek podle jeho přání, který si mohly děti hned v knihovně vybarvit a odnést 

domů. Obrázky, které nakreslit nestihl, si dal jako domácí úkol a dětem je pošle, aby nikdo 

nebyl smutný, že obrázek nedostal. Bylo to velmi povedené dopoledne a památkou na něj 

zůstanou velké obrazy, které budou vystaveny v knihovně a ve třídách. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/borik-fryba-detem/ 

 

Projekt – STRATEGICKÁ DESKOVÁ HRA – DÁMA 

Ve čtvrtek 6. dubna pořádala naše škola 1. ročník turnaje v DÁMĚ pro žáky 5. – 9. ročníku i 

učitele. Hra v DÁMU je skupina strategických deskových her určených pro dva hráče. 

Existuje mnoho variant této hry, my jsme hráli českou verzi „RYCHLÉ DÁMY“, jejímž 

charakteristickým prvkem je pohyb kamenů po diagonálách a snaha vyřadit přeskočením 

všechny protivníkovy kameny nebo získat co nejvíce dam. Do turnaje se přihlásilo 23 

soutěžících, kteří se utkali v devíti hracích kolech. Pro rozlosování soupeřů a zpracování 

výsledků jsme využili počítačový program, aby turnaj byl spravedlivý pro všechny bez 

rozdílu věku.  V celkovém pořadí rozhodují nejen vítězství, remízy a porážky hráče, ale 

rovněž koeficienty náročnosti losu. 

Během celého turnajového klání z hráčů vyzařovalo nadšení a zápal pro hru, což bylo 

smyslem turnaje. Po celou dobu byl turnaj velice napínavý a dramatický až do finálových kol. 

Pořadí se neustále měnilo a o umístění rozhodovaly mnohdy jen desetiny bodu. Celý turnaj se 

nesl v přátelské atmosféře. Věřím, že si tento 1. ročník všichni hráči skvěle užili. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/dama-2017/ 

 

Projekt – ŠKOLNÍ BĚŽECKÝ ZÁVOD 

Další ze sportovních akcí, která se stává tradicí, je běžecký závod. Běh – to je pro někoho 

prokletí hodin tělesné výchovy, o volném čase nemluvě, naopak jiný ho miluje a těší se na 

něj. Do první skupiny bych, podle zájmu o závod, zařadil dívky z vyššího stupně, naopak do 

druhé skupiny by patřila většina žáků stupně nižšího. 

Běhu se zúčastnilo celkem 70 běhu chtivých závodníků, kteří byli rozděleni do 6 kategorií 

(chlapci a dívky 1. a 2. třída, 3. až 5. třída a 6. až 9. třída). Pro nejmladší byla připravena trať 

o délce 400 m, střední kategorie musela uběhnout 800 m a nejstarší účastníci  1 500 m. 

K vidění bylo vidět nadšení, ale i slzy způsobené pádem, stejně tak přepálené začátky nebo 

rozvážné tempo zkušenějších spolužáků. Vrcholem akce bylo určitě překonání školních 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/mistr-piskvorek-2017/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/borik-fryba-detem/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/dama-2017/
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rekordů v běhu na 1 500 m Vanessou Krištofovou a Davidem Radošovským z osmých tříd. 

Nové rekordy májí hodnotu 4 minuty 54 sekund u chlapců a 6 minut a 24 sekund u dívek, což 

už jsou hodně kvalitní časy. Pochvala patří všem žákům, kteří si našli čas a přišli aktivně 

prožít svůj volný čas bez ohledu na dosažené výsledky. Moc jste mě jako tělocvikáře potěšili 

a rád vás uvidím např. na Májové laťce. 

Tato akce byla taky přípravou na tradiční běžeckou akci pořádanou štěpánkovickými 

dobrovolníky pro širokou běžeckou veřejnost Hlučínska, okresu Opava a Ostrava. Akce 

proběhne v neděli 30. 4. 2017 na hřišti Sokola Štěpánkovice. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/skolni-bezecky-zavod/ 

 

Projekt – DEN MLÁĎAT 

Ve čtvrtek 4. května jsme s dětmi prvního až třetího ročníku navštívili areál Školního statku 

Opava, kde si děti mohly prohlédnout a také pohladit nejrůznější mláďata domácích zvířat – 

telátka, kůzlátka, kuřátka, housátka, jehňátka a další. Poté si mohly děti zasoutěžit u vodníka, 

Červené Karkulky a dalších. Za každou soutěž získaly žeton, který mohly vyměnit za 

zvolenou sladkost. Také na ně čekala ukázka práce policie, záchranných psů, skákací hrad a 

kolotoč. Při odchodu každý dostal nafukovací balónek. Akce se všem líbila. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/den-mladat/ 

 

Projekt – MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ DEN 

Ve středu 24. května se vybraná skupina 23 žáků IV. až VII. ročníku zúčastnila jubilejního 10. 

mezinárodního klání v atletice. Mezi pěti školami z Žiliny, Katowic, ZŠ Ostrava Srbská a ZŠ 

Ostrava Mitušova se výkony našich atletů rozhodně neztratily. Každé disciplíny se účastnilo 

15 soutěžících, vždy tři z každé školy. Přestože náš výběr byl ze "strategického záměru do 

budoucna" sestaven z žáků, kteří se budou díky svému věku a talentu moci zúčastnit i v 

příštím roce slavili jsme úspěchy. Mezi jednotlivci musíme vyzvednout výkon Tomáše 

Tomíčka v běhu na 800 metrů, Daniela Volného a Tobiáše Praska v dálce, ve štafetách podali 

skvělý skupinový výkon - Klára Gvoždíková, Natálie Radošovská, Nikol Kremserová, Nela 

Drastíková, Michal Stuchlík, Tomáš Kolečkář, Daniel Volný a Tobiáš Prasek. Mnozí naši žáci 

odcházeli s cenou útěchy za "bramborové umístění", ale i taková zkušenost může motivovat. 

Pochvalu však zasluhují všichni žáci za vzorný přístup, předvedené sportovní odhodlání a 

vystupování. Děkujeme za reprezentaci školy. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/mezinarodni-sportovni-den/ 

 

Projekt – HASÍK 

V rámci preventivní výchovné činnosti Hasík se v pondělí 29.5.2017 žáci druhých tříd setkali 

v družině s místními hasiči, kteří si s nimi povídali o tom, jak si přivolat pomoc v případě 

nouze a která telefonní čísla k tomu použít. Děti si prohlédly hasičský oděv, který si mohly 

obléci a zároveň se dověděly mnoho zajímavostí o použití hasičské helmy. Z besedy si děti 

odnesly omalovánku a skládanku hasičského auta.  
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/hasik/ 

 

Projekt – BRANNÝ DEN 

Ve čtvrtek žáci 1.-5. třídy slavili Den dětí. Paní učitelky si připravily 12 stanovišť, na kterých 

si žáci mohli ověřit například svou fyzickou zdatnost v disciplíně hod na cíl, překážková 

dráha, přenos zraněného. Na dalších stanovištích prověřili své znalosti v orientaci na mapě, ze 

zdravovědy. Seznámili se s péči o hygienu rukou, jak se zachovat při evakuaci obyvatelstva. 

Jedno ze stanovišť si ve spolupráci připravili místní hasiči. Žáci cvičili v dalších disciplínách 

svůj postřeh a luštili křížovku. 

 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/skolni-bezecky-zavod/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/den-mladat/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/mezinarodni-sportovni-den/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/hasik/
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Žáci byli rozděleni do smíšených družstev od 1. do 5. třídy a za každou disciplínu dostávali 

body. Po sečtení nejvíce bodů získala skupina 12 ve složení Agáta Andělová a Vanesa 

Ličková z 1. třídy, Petr Veselý z 2.A, Ondřej Tietz a Marek Plaček z 2.B, Natálie Žůrková a 

Elisabeth Strzyžová z 3.třídy, Tereza Fichnová a Adéla Krieblová z 4.A, Oskar Wollný z 4.B, 

Tereza Harasimová a Jakub Hanzlík z 5.A, Patrik Křesťan a Linda Slivková z 5.B. 

Gratulujeme! Zpestřením celého slunného dne byla ukázka výcviku služebních psů Police ČR 

ze skupiny Základní kynologické činnosti Ostrava. 

Branný den  VS začal ráno v 8:00 požárním poplachem s evakuací školy. Pak se žáci vydali 

na Svobodu, kde byli rozděleni do 9 skupin, přibližně po 11 žácích, napříč ročníky. Jednotlivá 

družstva plnila zadané úkoly na stanovištích, které byly rozmístěny přibližně na 3 km okruhu. 

Jednalo se o: prezentaci kriminalistů Police ČR, přenos raněného, překážková dráha, 

evakuační zavazadlo, hod granátem, střelba ze vzduchovek, topografie, obvazová technika, 

prezentace činností hasičů. 

Samotný závod začal v 9:05, na každém stanovišti strávili soutěžící 15 minut, pak měli 5 

minut na přesun na další stanoviště. Na stanovištích byli obodování a to tak, že každý 

vyučující si vytvořil svůj systém hodnocení takovým způsobem, aby bylo možné porovnávat 

výkony jednotlivých skupin. Po srovnání jednotlivých výkonů pak vítěz obdržel 10 bodů, 2. = 

8 bodů, 3. =7 bodů, ……………poslední pak 1 bod. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/den-deti-branny-zavod-i-stupen/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/den-deti-branny-zavod-ii-stupen/ 

 

Projekt – KULIČKIÁDA 

V úterý 13.6. proběhl již 3. ročník soutěže ve cvrnkání kuliček Kuličkiáda. Letošního ročníku 

se zúčastnilo celkem 22 žáků, 7 chlapců a 15 děvčat. Tento ročník byl velice napínavý. Soutěž 

byla určena žákům 2.-5. třídy. Na startu se objevily již známé tváře z předchozích ročníků a 

tito žáci se snažili obhájit svá předešlá umístění. Největší souboj se odehrál mezi žáky 

Tobiášem Praskem, který obhajoval vítězství z obou ročníků a Jakubem Rásochou, rovněž 

ostříleným hráčem. Ve vyrovnaném souboji nakonec zvítězil Jakub Rásocha. Zaznamenali 

jsme další zajímavé, například sourozenecké a kamarádské zápolení. Nálada byla po celou 

dobu výborná, žáci se vzájemně povzbuzovali i utěšovali. Po dvanácti kolech nám počítač 

vyhodnotil umístění. V kategorii chlapců, jak již bylo zmíněno, vyhrál Jakub Rásocha. 2. 

místo si vybojoval Tobiáš Prasek a na 3. místě se umístil Jakub Hladký. V kategorii děvčat 1. 

místo získala Linda Slivková, 2. místo patří Martině Vybíralové a 3. místo, z roku 2015, 

obhájila Barbora Przeczková. Všem vítězům gratulujeme! Důležité není jen vyhrát, ale také 

zúčastnit se, a tak se na vás pořadatelé: Mgr. Martin Večerek, Mgr. Elzbieta Stoczková a Mgr. 

Gabriela Langrová těší na shledanou v příštím roce. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/kulickiada/ 

 

Projekt – MERKUR 

Dne 13. 6. 2017 se naši osmáci Zdeněk Balarin, Tadeáš Tomíček a Patrik Gargoš zúčastnili 

modelářské soutěže se stavebnicí Merkur, kterou každoročně pořádá Střední škola 

průmyslová a umělecká Opava na podporu technického vzdělávání žáků. 

Žáci měli v čase 1 hodina a 20 minut sestrojit ze stavebnice Merkur 2 modely – nákladní auto 

a sekačku. 

Záleželo jednak na šikovnosti jednotlivců, ale zároveň na spolupráci při koordinaci 

jednotlivých činností. Našim reprezentantům se podařilo dokončit modely v čase, ale bohužel 

chybičky se vloudily, a tak skončili desátí z dvaceti družstev tvořených z žáků pátých až 

osmých tříd okolních škol. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/den-deti-branny-zavod-i-stupen/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/den-deti-branny-zavod-ii-stupen/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/kulickiada/
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Hostitelé byli skvěle připraveni a opravdu pohostinní. Každý z účastníků obdržel pohoštění, 

drobné dárky a na závěr, ačkoli jsme nestáli na stupních vítězů, stavebnici Merkur pro naši 

školu. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/merkur-2017/ 

 

Projekt – ITÁLIE – ozdravný pobyt u moře s rozšířenou výukou cizích jazyků 

Pohledem žáků: 

Každé dva roky pořádá naše škola zahraniční pobyt s výukou cizích jazyků v Itálii, kterého 

se mohou zúčastnit žáci vyššího stupně. Ani letos tomu nebylo jinak. Naším cílem byl camp 

Sabbiadoro ve městě Lignano. 

Dne 9. června 2017 v 17:00 hodin jsme nasedli do autobusu se spoustou kufrů a batohů a jeli 

do Brna, kde jsme přestoupili do jiného autobusu. Celou cestu jsme nemluvili  o ničem jiném, 

než o tom, co nás v Itálii čeká. Z oken autobusu  jsme viděli  krásnou přírodu, Alpy a noční 

Vídeň.  Když jsme v sobotu dorazili do města Lignano, bylo terpve 6 hodin ráno, takže jsme 

museli  počkat do sedmi, než otevřou camp.  Chvilku trvalo,  než jsme se zabydleli, vybalili 

věci, ale všechno jsme zvládli. Pak jsme se poprvé vydali k moři. Spousta z nás, jako 

například já, ještě u moře nebyla, takže to byl opravdu nezapomenutelný zážitek. Hned, když 

 jsme přišli, vlezli jsme do moře.  Pak jsme se šli na pláž osušit, koupili si italské nanuky, 

cocco bello,  nebo nějaký náramek či deku od tamních prodejců. V neděli byl budíček  

v sedm, pak  snídaně, moře a po obědě zase moře a v deset večer šup do hajan. 

V pondělí se to změnilo. Ráno, místo rozcvičky, někteří dobrovolníci běhali po pláži při 

východu slunce. Po snídani jsme se učili. Jedna skupina angličtinu a druhá zase němčinu.  

Po vyučování moře,  oběd, odpolední klid a znovu moře. Večer jsme se zase učili a pak 

vyrazili do města, kde byla spousta obchodů s oblečením a stánků s pravou italskou 

obrovskou zmrzlinou. 

Ve středu jsme jeli navštívit Benátky. Ráno jsme se připravili na cestu, od kuchařek dostali 

svačinu a vyrazili autobusem do přístavu, kde nás loď přepravila do Benátek.  

Navštívili jsme kostel, různé památky a dozvěděli se pár zajímavostí od paní průvodkyně. 

Cestou jsme si mohli koupit suvenýry. Já si koupila mikinu, malou gondolu a ovoce 

v kelímku, které všem moc chutnalo. 

Další dny plynuly  stejně. Ranní  běh po pláži, pak snídaně, učení, moře a pláž….. 

I když moře bylo krásné a my všichni byli bronzově  opálení, už se nám pomalu stýskalo. 

Před odjezdem domů jsme si ve městě pochutnali na italské pizze, pak  nasedli do autobusu, 

zamávali moři, pláži, Itálii,  ukápli slzičku a vyrazili plní zážitků k domovu. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/italie-2017/ 

 

 

Z dalších aktivit uvádím: 

 Školní výlety tříd 

 Soutěže školní družiny   

 Sportovní akce  – vánoční a májová laťka, florbalové mistrovství hlučínska, atletický 

čtyřboj, turnaje v basketbale, vybíjené, florbale 

 Vzdělávací akce – „Láska ano, děti ještě ne“, Informa 

 Hlášení žákovského rozhlasu „Škobránek“  

 Sběr papíru, lesních plodů a víček 

 Třídní projekty – Zlatovláska, Beseda s lesníky a myslivci 

 
 

 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/merkur-2017/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/italie-2017/
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků    

     Další vzdělávání pracovníků školy probíhalo dle potřeb školy a zájmu jednotlivých 

pracovníků.  

A/  Vzdělávání vedoucích pracovníků bylo směrováno především k obsluze a efektivnímu  

      využití nového informačního systému školy – Škola OnLine, k otázkám řízení školy,  

      odměňování pedagogických a nepedagogických zaměstnanců, změnám školské legislativy 

B/  Výchovná poradkyně absolvovala školení Prezentace studijních programů středních škol  

C/  Vyučující I. stupně absolvovali společné vzdělávání za účelem praktického využívání  

      výukového softwaru, všichni pedagogové dále praktické seznámení se zdrojem  

      elektronických výukových materiálů – Datakabinet, vybranými výukovými programy a  

      školení v dalším využití informačního systému školy Škola OnLine 

D/  Za účelem rozšíření a prohloubení výuky jednání za mimořádných událostí absolvoval  

      vyučující občanské výchovy kurz DVPP organizovaný Krajským vojenským velitelstvím  

      v Ostravě s názvem – Příprava občanů k obraně státu pro učitele základních škol 

E/  V rámci aktivit MAS Hlučínsko jsme se zapojili do vzdělávacích aktivit „Jak na výuku  

      EVVO na Hlučínsku“ a vzdělávací akce „Metody výuky vedoucí k posílení lokální  

      identity, znalosti místní kultury a historie 

F/  Mezi další ceněné absolvované programy patří „Aktivizující výuka fyziky – výroba   

      fyzikálních a technických hraček“ 

G/ Ostatní vzdělávací akce proběhly dle potřeby školy, zájmu pedagogických pracovníků a  

     nabídky vzdělávacích středisek. 

     Navštívené vzdělávací akce a školení byly hodnoceny kladně.  

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Olympiády a soutěže  

OLYMPIÁDY A SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

 

Jméno Třída Soutěž Umístění  Kategorie 

Čuška Hynek V. B 

Logická olympiáda 

29. - 60. (krajský 

semifinalista) 
  

Nikel Vitězslav V. B 123. - 126.    

Štábl Ondřej V. B 457. - 473.   

Pavlásek Ondřej IX. tř. 

Přírodovědný klokan 

1. - 2. místo 

Kadet Korzonek Lukáš IX. tř. 1. - 2. místo 

Gargoš Patrik VIII. tř. 3. místo 

Pavlásek Ondřej  IX. tř. 

Dějepisná olympiáda 

1. místo ŠK/ 9. místo 

OK (40) 
  

Gacík Ivo IX. tř. 2. místo ŠK   

Štěpán Czudek IX. tř. 3. místo ŠK   
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Pavlásek Ondřej  IX. tř. 
Olympiáda v českém jazyce 

1. místo ŠK/ 15. 

místo OK (52) 
  

Drstíková Leona  IX. tř. 2. místo ŠK   

Drstíková Leona  IX. tř. 

Soutěž v německém jazyce 

1. místo ŠK/ 4. místo 

OK 
II. A 

Czudek Štěpán IX. tř. 
2. místo ŠK/9. místo 

OK 
II. A 

Korzonek Lukáš IX. tř. 
Olympiáda v anglickém 

jazyce 

1. místo ŠK/21. místo 

OK (28) 
II. A 

Drastíková Nela VII. A 
1. místo ŠK/22. místo 

OK (22) 
II. B 

Kubín Matouš  VI. tř. 

Zeměpisná olympiáda 

1. místo ŠK/17. místo 

OK (23) 

Kat. A 
Halfar Tomáš  VI. tř. 2. místo ŠK 

Skuplík Marek  VI. tř. 3. - 4. místo ŠK 

Grich Dominik  VI. tř. 3. - 4. místo ŠK 

Vehovský David  VII. B 
1. místo ŠK/15. místo 

OK (22) 

Kat. B Harasim Matyáš  VII. A 2. - 3. místo ŠK 

Kolečkář Tomáš  VII. A 2. - 3. místo ŠK 

Pavlásek Ondřej  IX. tř. 
1. místo ŠK/12. místo 

OK (25) 

Kat. C Gargoš Patrik VIII. tř. 2. místo ŠK 

Czudek Štěpán IX. tř. 3. místo ŠK 

Vehovský David VII. B 

 

 

Biologická olympiáda  

 

 

 

Biologická olympiáda 

1. místo ŠK/19. místo 

OK (28) 

Kat. D Nevřelová Hana VI. tř. 2. místo ŠK 

Stromská Veronika VII. B 3. místo ŠK 

Drastíková Leona IX. tř. 
1. místo ŠK/23. místo 

OK (28) 

Kat. C Pavlásek Ondřej IX. tř. 2. místo ŠK 

Bořucký Martin IX. tř. 3. místo ŠK 

Korzonek Lukáš 
IX.  tř. 

Chemická olympiáda 

1. místo ŠK/9. místo 

OK (26) 

  
Pavlásek Ondřej 

IX. tř. 
2. místo ŠK/14. místo 

OK (26) 

Czudek Štěpán IX.  tř. 
3. místo ŠK/19. místo 

OK (26 

Korzonek Lukáš IX. tř. Fyzikální olympiáda 

1. místo ŠK/3. místo 

OK (27)                          

23. místo KK (35) 

Kat. E 
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Ondřej Pavlásek IX.  tř. 

2. místo ŠK/4. místo 

OK (27)                          

11. místo KK (35) 

Štáblová Veronika V. B 

Matematická olympiáda 

1. místo ŠK/22. - 28. 

místo OK (61) 

Kat. Z5 Štábl Ondřej  V. B 
2. místo ŠK/22. - 28. 

místo OK (61) 

Čuška Hynek V. B 3. místo ŠK 

Žůrková Anežka  VI. tř. 
1. místo ŠK/11. - 17. 

místo OK (47) 

Kat. Z6  Halfar Tomáš VI. tř. 
2. místo ŠK/28. - 29. 

místo OK (47) 

 Hanzlíková Kateřina VI. tř. 
3. místo ŠK/43. - 45. 

místo OK (47) 

Kočnar Jakub  II. B 

Matematický klokan  

1. místo 

Kat. 

Cvrček 

Mührová Agáta III. tř. 2. místo 

Štědroň Martin III. tř. 3. místo 

Šišmová Lucie III. tř. 3. místo 

Hynek Čuška V. B 1. místo 

Kat. 

Klokánek 

Víťa Nikel V. B 2. místo 

Linda Slivková V. B 3. místo 

Barbora Przeczková IV. B 3. místo 

Vendula Repperová VII. B 1. místo 
Kat. 

Benjamin Nela Drastíková VII. A 2. místo 

Tomáš Halfar VI. tř. 3. místo 

Lukáš Korzonek IX. tř. 1. místo 
Kat. 

Kadet Ondřej Pavlásek IX. tř. 2. místo 

Natálie Rásochová IX. tř. 3. místo 

Čuška Hynek V. B  

 

Pythagoriáda 

 

 

 

 

 

 

Pythagoriáda 

1. - 2.  místo ŠK/1. 

místo OK (54) 

5. roč. Štábl Ondřej V. B 
1. - 2. místo ŠK/3. - 

10. místo OK (54) 

Nikel Vít V. B 3. místo ŠK 

Žůrková Anežka VI. tř. 1. místo ŠK 

6. roč. Hanzlíková Kateřina VI. tř. 2. - 3.  místo ŠK 

Nevřelová Hana VI. tř. 2. - 3. místo ŠK 

Kolečkář Tomáš  VII. A 1. místo ŠK 7. roč. 
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Sivák Michal VII. B 2. - 3.  místo ŠK 

Sikora Šimon VII. B 2. - 3. místo ŠK 

Prasek Tomáš VIII. tř. 1. - 3. místo ŠK 

8. roč. Gargoš Patrik VIII. tř. 1. - 3. místo ŠK 

Balarin Zdeněk VIII. tř. 1. - 3. místo ŠK 

Korzonek Lukáš IX. tř. 

Piškvorky 

1. místo 

  Pavlásek Ondřej IX. tř. 2. místo 

Pavlásek Michael ř. ZŠ 3. místo 

Drastíková Leona  IX. tř. 

Lesewettbewerb -                     

čtení německých textů  

7. místo 

  Pašková Lucie  VIII. tř. bez umístění 

Trlicová Anna VIII. tř. bez umístění 

Drastíková Leona IX. tř. 

Přírodovědná soutěž                        

žáků 9. tříd 

2. místo (26) 

  

Pavlásek Ondřej IX. tř. 

Korzonek Lukáš IX. tř. 

Starečková Lenka IX. tř. 

11. místo (26) 

  

Plačková Michaela IX. tř. 

Barbora Čušková IX. tř. 

Riemel Daniel IX. tř. 

23. místo (26) 

  

Večerková Kristýna IX. tř. 

Kurková Michaela IX. tř. 

Pavlásek Michael ř. ZŠ 

Dáma 

1. místo 

  

Musiálek Petr uč. ZŠ 2. místo 

Korzonek Lukáš IX. tř. 3. místo 

 

Umělecké soutěže 

    

 Jméno Třída Soutěž Umístění  Kategorie 

Plaček Marek II. B 

Recitační soutěž 

1. místo 

I. kat. 

Beinhauerová Helene III. tř. 1. místo 

Bajtlová Elen II. A 2. místo 

Vehovská Klára III. tř. 2. místo 

Vanda Kesková III. tř. 3. místo 

Křepel Kristián IV. B 1. místo II. kat. 
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Bršlicová Julie IV. A 2. místo 

Pistoriusová Nikol IV. B 2. místo 

Przeczková Barbora IV. B 3. místo 

Čuška Hynek V. B 3. místo 

Kubín Matouš VI. tř. 1. místo 

III. kat. 

Jonášová Natálie VII. A 2. místo 

Lipinová Karolína VI. tř. 2. místo 

Černá Natálie VII. B 2. místo 

Skuplím Marek VI. tř. 3. místo 

Kotzurová Karolína VIII. tř. 1. místo 
IV. kat. 

Sikorová Denisa IX. tř. 2. místo 

Orlová Eliška MŠ 

Opavský skřivánek 

1. místo (trio) 
I. kat. 

Halfar Marek MŠ 

Šišmová Lucie MŠ 

Horínková Gabriela I. tř. 1. místo 

Vehovská Klára III. tř. 1. místo 

II. kat. Niessnerová Lucie III. tř. 2. místo 

Žůrková Natálie III. tř. 3. místo 

   
 

 

Václavíková Veronika IV. B 

 

 

 

 

Opavský skřivánek 

 

 

 

 

 

 

 

Opavský skřivánek 

1. místo 

III. kat. Pavelková Adriana V. B 2. místo 

Stříbná Aneta IV. B 3. místo 

Vybíralová Martina V. B 
1. místo (duo) 

IV. kat. 

Radošovská Natálie V. B 

Skuplík Marek VI. tř. 1. místo 

Kurková Soňa VII. A 2. místo 

Běláková Julie VII. B 3. místo 

Pašková Lucie VIII. tř. 1. místo 

V. kat. Drastíková Leona IX. tř. 1. místo (duo) 

Ráschová Natálie IX. tř. 1. místo 
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Sportovní soutěže 

 

    Jméno Třída Soutěž Umístění  Kategorie 

Michalíková Melanie VII. B 

Přespolní běh                                 

okresní finále 

13. místo (z 18) 
Kat. III. 

dívky 

Stromská Veronika VII. B 

Flugrová Sára VII. A 

Žůrková Anežka VI. tř. 

Volný Daniel V. A 

8. místo (z 23) 
Kat. II. 

Chlapci 

Petr Žůrek V. A 

Tomíček Tomáš V. B 

Souček Tobiáš V. A 

Pavlásek Ondřej IX. tř. 

5. místo ( z 15) 
Kat. IV. 

chlapci 

Bořucký Martin IX. tř. 

Kolečkář Jan IX. tř. 

Radošovský David VIII. tř. 

Žáci 7. - 9. ročníku 
Mistrovství Hlučínska, 

FLORBAL 
1. místo   

Žáci 5. ročníku Pohár základních škol  
1. místo OK/ 6. místo 

KK 
  

Žáci 4. a 5. ročníku FLORBAL AŠSK 
1. místo okrskové 

K/3. místo OK 

Kat. chl. 

+ dívky 

Žáci 7. - 9. ročníku FLORBAL AŠSK 4. místo okrskové K 
Kat. chl. 

8. - 9. roč. 

Žáci 4. - 5. ročníku Vybíjená dívky 
1. místo okrskové 

K/3. místo OK 

Kat. 

dívky II  

Kremserová Nikol V. B 
Vánoční laťka 

1.-2. Kat. 

dívky 1. - Václavíková Veronika IV. B 1.-2. 
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Vybíralová Martina V. B 3.-4. 5. tř. 

Slivkobá Linda V. B 3.-4. 

Prasek Tobiáš V. B 1. místo 
Kat. 

chlapci 1. 

- 5. tř. 

Stuchlík Michal V. B 2. místo 

Volný Daniel V. A 3. místo 

Viková Kateřina VII. B 1.-2. místo 
Kat. 

dívky 6. - 

7. tř. 

Mazurová Eliška VII. A 1.-2. místo 

Michalíková Melanie VII. B 3. místo 

Kaňok Andrej VII. B 1. místo 
Kat. 

chlapci 6. 

- 7. tř. 

Wollný Oliver VII. B 2. - 3. místo 

Slivka Jan VII. B 2. - 3. místo 

Šišovská Tereza VIII. tř. 1. místo Kat. 

dívky 8. - 

9. třída Pašková Lucie VIII. tř. 2. místo 

Žáci 8. - 9. ročníku Basketbalový turnaj  
3. místo okrskové 

kolo 
  

Žáci 4. - 5. ročníku (mix) Vybíjená otevřená kat.  

1. místo okrskové K/          

1. místo OK/             

4. místo KK 

Kat. 

chlapci/ 

dívky II 

Kaspříková Nela IV. A 

Osmitisícovky světa                    

soutěž ve šplhu 

1. místo 

I. kat. Slivková Linda V. B 2. místo 

Zálohová Michaela I. tř. 3. místo 

Volný Daniel V. A 1. místo 

II. kat. Jehlář Vojtěch V. A 2. místo 

Lusar Jan I. tř. 3. místo 

Straková Bára VII. B 1. místo 

III. kat. Wihodová Eliška VI. tř. 2. místo 

Kramářová Kristýna VIII. tř. 3. místo 

Sivák Michal VII. B 1. místo 

IV. kat. 
Pavlásek Ondřej IX. tř. 2. místo 

Bořucký Martin IX. tř. 3. místo 
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VIII. třída 

Florbalový turnaj pro žáky 5. 

až 9. ročníku 

1. místo 

  

IX. třída 2. místo 

V. třída 3. místo 

VII. třída 4. místo 

VI. třída 5. místo 

Zálohová Michaela I. tř. 

Školní běžecký závod 

1. místo Kat. 

dívky 1. a 

2. třída 

400 m 

Nováková Barbora II. A 2. místo 

Schreierová Adéla I. tř. 3. místo 

Konečný Marcel II. A 1. místo Kat. 

chlapci 1. 

a 2. třída 

400 m 

Vendelín Štěpán II. B 2. místo 

Pistorius Jan II. A 3. místo 

Kaspříková Nela  IV. A 1. místo Kat. 

dívky 3. 

až 5. třída 

800 m 

Krieblová Adéla  IV. A 2. místo 

Václavíková Veronika IV. B 3. místo 

Volný Daniel  V. A 1. místo Kat. 

chlapci 3. 

až 5. třída 

800 m 

Prasek Tobiáš  V. B 2. místo 

Tomíček Šimon  IV. A 3. místo 

Krištofová Vanessa  VIII. tř. 1. místo Kat. 

dívky 6. 

až 9. třída 

800 m 

Pašková Lucie  VIII. tř. 2. místo 

Pavlásková Tereza IX. tř. 3. místo 

Radošovský David  IX. tř. 1. místo Kat. 

chlapci 6. 

až 9. třída 

800 m 

Bořucký Martin  IX. tř. 2. místo 

Pavlásek Ondřej  IX. tř. 3. místo 

Volný Daniel V. A 

Atletický čtyřboj                                                                                                            

    Kat. chlapci II 

 2. místo (23)          

    Kat. Dívky II.                    

   11. místo (20) 

4. místo (92) 

Kat. 

chlapci II 

Prasek Tobiáš V. B 8. místo (92) 

Stuchlík Michal V. B 16. místo (92) 

Tomíček Šimon IV. A 28. místo (92) 

Radošovská Natálie V. B 23. místo (79) 

Kat. 

dívky II 
Kremserová Nikol V. B 23. místo (79) 

Kaspříková Nela IV. A 53. místo (79) 

Třída V. A 

Turnaj vybíjené pro žáky 3. - 

5. ročníku 

1. místo 

  Výběr III. tř., IV. A, IV. B 2. místo 

Třída V. B 3. místo 
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Prasek Tobiáš V. B 

 

Mezinárodní sportovní den 

chlapci 

   3. místo  běh 4x150 m  

 

 

 

 

 

  

Dálka + 

šaf. 

Volný Daniel V. A 
2. místo skok daleký 

Dálka + 

štaf. 

Kolečkář Tomáš VII. A 
  

Dálka + 

štaf. 

Stuchlík Michal V. B 
  

60 m + 

štaf. 

Rásocha Jakub V. B   60 m 

Žůrek Petr V. A   60 m 

Vltavský Marek VI. tř.   Granát 

Jehlář Vojtěch V. A   Granát 

Souček Tobiáš V. A   800 m 

Tomíček Šimon IV. A   800 m 

Tomíček Tomáš V. B   800 m 

Kubíczková Barbora IV. A 

 

Mezinárodní sportovní den 

dívky                                                                                  

3. místo  běh 4x150 m                                                                                         

  Dálka 

Gvoždíková Klára V. A   
Dálka + 

štaf. 

Radošovská Natálie V. B   
Dálka + 

štaf. 

Pistoriusová Nikol IV. B   Granát 

Schiedková Jana VI. tř.   Granát 

Kaspříková Nela IV. A   Granát 

Kremserová Nikol V. B   
60 m + 

štaf. 

Kurková Soňa VII. A 
  

60 m + 

štaf. 

Hubáčková Anna V. A   60 m 

Pavelková Adriana V. B   800 m 

Drastíková Nela VII. A   800 m 

Žůrková Anežka VI. tř.   800 m 

Rasocha Jakub V. B 

Kuličkiáda 

1. místo 
Kat. 

chlapci 
Prasek Tobiáš V. B 2. místo 

Hladký Jakub V. A 3. místo 

Slivková Linda V. B 1. místo 
Kat. 

dívky 
Vybíralová Martina V. B 2. místo 

Przeczková Barbora IV. B 3. místo 
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Komentář:  

     I v tomto školním roce se naši žáci zúčastnili téměř všech vědomostních olympiád 

a soutěží, které byly vypsány v okrskových a okresních kolech. Nadaní žáci, kteří prokázali 

svou úroveň ve školních kolech, tak měli možnost porovnat si své vědomosti a dovednosti se 

svými vrstevníky z jiných škol. Podrobnosti o průběhu, organizaci apod. jsou aktuálně 

prezentovány na našich webových stránkách, kde je možné najít mnoho zajímavých 

souvislostí. Jsem velice rád, že se naši žáci v konkurenci „neztratili“ a že jsme dosáhli mnoho 

mimořádných úspěchů i v krajském nebo celostátním měřítku na které můžeme být hrdi. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/okresni-finale-v-prespolnim-behu/ 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/prirodovedny-klokan-2016/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/nejlepsi-na-prajzske-ve-florbalu/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/olympiada-v-ceskem-jazyce/ 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/pohar-zakladnich-skol/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/dejepisna-olympiada/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/prirodovedna-soutez-zaku-9-trid/ 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/zemepisna-olympiada/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/olympiada-z-jazyka-anglickeho/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/recitacni-soutez-2017/ 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/biologicka-olympiada/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/skolni-kolo-ve-vybijene/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/chemicka-olympiada/ 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/opavsky-skrivanek-2017/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/matematicky-klokan-2017/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/florbalovy-turnaj-zaku-5-9-rocniku/ 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/olympiada-v-nemeckem-jazyce/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/matematicke-souteze-na-prvnim-stupni/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/hry-bez-hranic-2017/ 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/vybijena-divek/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/vybijena-aneb-tri-kroky-a-jsme-tam-kde-si-prejeme-byt/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/atleticky-ctyrboj-4-a-5-trid-jednim-slovem-fantazie/ 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/krajske-finale-ve-vybijene/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/lesewettbewerb-cteni-nemeckych-textu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Další školní a mimoškolní aktivity 

a) Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2016/2017: 
  

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/okresni-finale-v-prespolnim-behu/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/prirodovedny-klokan-2016/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/nejlepsi-na-prajzske-ve-florbalu/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/olympiada-v-ceskem-jazyce/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/pohar-zakladnich-skol/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/dejepisna-olympiada/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/prirodovedna-soutez-zaku-9-trid/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/zemepisna-olympiada/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/olympiada-z-jazyka-anglickeho/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/recitacni-soutez-2017/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/biologicka-olympiada/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/skolni-kolo-ve-vybijene/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/chemicka-olympiada/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/opavsky-skrivanek-2017/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/matematicky-klokan-2017/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/florbalovy-turnaj-zaku-5-9-rocniku/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/olympiada-v-nemeckem-jazyce/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/matematicke-souteze-na-prvnim-stupni/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/hry-bez-hranic-2017/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/vybijena-divek/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/vybijena-aneb-tri-kroky-a-jsme-tam-kde-si-prejeme-byt/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/atleticky-ctyrboj-4-a-5-trid-jednim-slovem-fantazie/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/krajske-finale-ve-vybijene/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/lesewettbewerb-cteni-nemeckych-textu/
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Komentář: 

 

Oblast volnočasových aktivit je tradičně silnou stránkou školy. Aktivní a smysluplné trávení 

volného času dětí a žáků je důležitým faktorem pro vybudování kvalitního životního stylu. Po 

navázání kontaktu s CVČ Kravaře a dohodnutí organizačních, administrativních a ostatních 

podmínek jsme dětem a žákům školy nabídli širokou škálu možností jak vyplnit svůj volný 

čas a rozšířili tak oblast kroužků, které jsou tradičně organizovány pedagogy školy. V tomto 

bodě je nutno zmínit také činnost SDH Štěpánkovice, Místní knihovny, TJ Sokol 

Štěpánkovice a Florbalového klubu, které nabízejí další možnosti pro naši mládež. Pevně 

věřím, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat na stejně kvalitní úrovni, jak je tomu 

dosud. 

 

b) Akce pořádané školou pro veřejnost: 

 

KURZY ANGLIČTINY PRO DOSPĚLÉ 

Pokračování již několika let vedených kurzů pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. 

 

KURZY NĚMČINY PRO DOSPĚLÉ 

Pokračování dlouhodobé spolupráce s organizací Vzdělávací a sociální dílo, o.p.s Opava. 

Organizace kurzů pro pokročilé a mírně pokročilé. 

 

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO SENIORY 

Několikaletá aktivita za účelem zvýšení počítačové gramotnosti našich nejstarších 

spoluobčanů.  

 

FACHMAN KROS 2016 – 5. ROČNÍK 

První říjnová neděle již popáté patřila běžeckému závodu „Fachman kros“. Zázemí závodu 

bylo již tradičně umístěno u hasičské zbrojnice na Svobodě. Jak z názvu vyplývá, tak se jedná 

o krosový závod vedený z větší části po polních a lesních cestách v okolí Štěpánkovic, 

Kobeřic, Hněvošic a Služovic. 

Co ovlivňuje výrazně dojmy ze závodu, ať už se jedná o závodníky či pořadatele?  To je 

počasí. A to letos, stejně jako loni vyšlo pořadatelům z řad učitelů štěpánkovické školy 

parádně – tzn. bezvětří a ideální teplota kolem 19 °C. Do šesti dětských kategorií, od 

nejmenších po patnáctileté, se přihlásilo 97 běhuchtivých dětí. Nejmladšímu závodníkovi bylo 

mimochodem 14 měsíců, nejstarší závodník letos oslaví 70 let. K hlavnímu běhu na 15 km, 

který se započítává do Prajzko – opavské běžecké ligy nastoupilo 69 jednotlivců a na osmi 

kilometrovou trať vyběhlo 46 závodníků. Celkovými vítězi na 15ti km trati se v kategorii žen 

stala Petra Pastorová z MK Seitl Ostrava a v mužích pak Martin Ocásek z Krnova. Na osmi 

kilometrové trati byl překonán traťový rekord Davidem Wittkem ze Sokola Opava (30:22). 

Kratší distanci žen pak celkově vyhrála Barbora Lampová ze stejného oddílu. 

Obdiv a potlesk si ale zasloužili všichni účastníci, kteří si v neděli našli čas na sportovní 

vyžití. Skvělou atmosféru závodu vytvořil i doprovod závodníků v podobě povzbuzování a 

potlesku dětí i dospělých. Kromě závodníků, doprovodu a pořadatelů patří poděkování za 

pomoc a poskytnuté  služby také SDH Svoboda a panu Pavlíkovi z pohostinství „Hasičárna“. 

Komu se závod „Fachman kros“ líbil může si již nyní ve svém diáři zaškrtnout datum 1. 10. 

2017. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/fachman-kros-2016-5-rocnik/ 
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Výsledky závodu najdete na stránkách Prajzkého BK Kravaře (viz. odkaz) 

http://prajzskybk.webnode.cz/products/fachman-kros-2-10-2016/ 

Fotografie dokumentující atmosféru závodu naleznete na níže uvedených odkazech 

http://skola-stepankovice.rajce.idnes.cz/Fachman_kros_I_2016/ 

http://skola-stepankovice.rajce.idnes.cz/Fachman_kros_II_2016/ 

http://mkseitl.rajce.idnes.cz/Fachmannska_patnactka 

 

SEDMIHLÁSEK ZPÍVÁ SENIORŮM 

Každý rok v říjnu  zve starosta naší obce seniory na posezení ke kávě. Letošní rok nebyl 

výjimkou, jen se o kulturní program postaral pěvecký sbor Sedmihlásek.  Děti našeho 

přípravného pěveckého sboru,  pod vedením p. uč. Kučejové a klavírního doprovodu p. uč. 

Czudkové,  vystoupily se svým programem plným veselých písniček s doprovodem 

rytmických hudebních nástrojů.  Svůj hudební um předvedly také děti, které se učí hrát na 

flétnu a ty zahrály Ukolébavku a píseň Mraveneček. Klavírní sólo a velký potlesk  sklidil 

Ondřej Tietz se svou písní Dělání.  Všechny písně, které děti zazpívaly se dětem povedly, 

zpívaly s nadšením a senioři je ocenili  velkým potleskem. Jsme rádi, že jsme mohli 

zpříjemnit našim prababičkám a pradědečkům úterní odpoledne a již nyní se těšíme na další 

vystoupení. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/sedmihlasek-zpiva-seniorum/ 

 

VEČER KOUZELNÝCH SVĚTÝLEK 

Je páteční podvečer 4. listopadu 2016 a k požární zbrojnici jsou svolána všechna kouzelná 

světýlka, odkud o půl páté vyrazí v průvodu vesnicí, aby potěšila všechny přihlížející a 

rozsvítila dnešní večer plný zpěvu a strašidel. 

Začíná tolik očekávaný VEČER KOUZELNÝCH SVĚTÝLEK. 

Kouzelná světýlka se pomalu vydávají směrem ke škole, kde v tu chvíli finišují přípravy 

dalšího ročníku žáky tolik oblíbené soutěže PALESTINA HLEDÁ SUPERSTAR. Po 

příchodu do školy čeká na všechny nejen tato soutěž, ale také krásná podzimní výstavka a 

strašidelná stezka, která je vyvrcholením celého večera. 

Také velká tělocvična je zcela proměněna, neprohánějí se tu děti s míčem, ale stojí zde veliké 

podium, které dnes kromě nápisu PALESTINA HLEDÁ SUPERSTAR zdobí také obrovští 

pavouci a další výrobky našich šikovných dětí. Během chviličky je sál zcela zaplněn a za 

zvuku netrpělivě očekávané znělky přilétá na koštěti testovaného modelu NIMBUS 2017, 

čarodějnice, jejíž tvář má známý hlas, aby soutěž zahájila. V porotě letos usedli obyvatelé 

strašidelného hotelu Transylvánie Drákula (Jakub Fojtík), jeho dcera Mavis (Leona 

Drastíková), mumie Body (Matouš Kubín) a Johny (Jirka Stareček), člověk, který by se rád 

stal součástí života Mavis a celého strašidelného klanu. 

Všichni zpěváci předvedli úctyhodný výkon, ale vítěz může být, bohužel, jen jeden. Vítězkou 

letošní PALESTINSKÉ SUPERSTAR se stala Adriana Pavelková z 5.B, která svou písní Pro 

mámu dojala snad všechny maminky v sále a blízkém okolí. S Adrianou se jistě nevidíme 

naposledy a také porota jí předpovídala hvězdnou kariéru. Podle hesla: „Není důležité vyhrát, 

ale zúčastnit se“ se na dalších neméně krásných místech umístili Martina Niessnerová z 1. 

třídy, Štěpán Kubín ze 4.B  , Veronika Drastíková z 5.A, Klára Vehovská z 3. třídy, Adélka 

Stuchlíková z 2.B, Eliška Halfarová a Amálka Doležalová z 2.A a Adélka Krieblová a 

Barbora Kubiczková ze 4.A. 

Přestože první místo je jen jedno, velkou pochvalu si zaslouží všichni a to za odvahu, se 

kterou se do soutěže pustili. Reprezentovat svou třídu před tak početným obecenstvem není 

totiž žádná legrace. 

http://prajzskybk.webnode.cz/products/fachman-kros-2-10-2016/
http://skola-stepankovice.rajce.idnes.cz/Fachman_kros_I_2016/
http://skola-stepankovice.rajce.idnes.cz/Fachman_kros_II_2016/
http://mkseitl.rajce.idnes.cz/Fachmannska_patnactka
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/sedmihlasek-zpiva-seniorum/
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Zatímco v tělocvičně doznívají poslední tóny, děti si kupují drákulovy prsty v rohlíku a zuby 

s kečupem, sladkosti a nealko, dospělí svařený Karpatský kahan pro zahřátí, tvoří se před 

skleněnými dveřmi, potaženými černým suknem, dlouhatánská fronta. Nač všichni čekají? No 

přece na „strašidelnou stezku“.Na odvážlivce, kteří se vydají do temných chodeb školy 

osvětlených jen blikajícími svíčkami uvnitř lampionů, jejichž autory jsou děti naší školy, 

nečeká nic jiného než strašidla. Tu na ně vyskočí čert, vodník nebo hejkal, tady na ně kouká 

mlčící zcela zelený Fantomas, upír se strašnými zuby, čarodějnice či umrlec. Z šera se ozývá 

tajemný šepot, houkání, skřehotání, ale především výkřiky. Větší děti se nebojí, neboť ví, že 

pod maskami se schovávají jejich spolužáci z 9. třídy. Hůře jsou na tom mrňata, ti jsou 

chudáčci někteří vyděšení až k slzičkám. Ještě, že je tady táta nebo máma. Za odvahu pak 

dostanou veselé razítko a bonbonek. 

Kolem půl osmé večer se všichni pomalu rozcházejí do svých domovů. Je možné zaslechnout 

útržky hovorů: „Jú, já se lekla, když mě někdo chytil za nohu.“ „Já se vůbec nebál.“ „Ale že 

to bylo moc fajn?“ 

Bylo. Za takto skvěle vydařený večer pro děti a rodiče je třeba poděkovat všem  učitelkám a 

učitelům za perfektně zvládnutou organizaci dnešního večera, porotě za to, že se zhostila 

svého nelehkého úkolu s odvahou a ctí, obecenstvu, z jejichž transparentů bylo jasné, že 

podporovalo všechny soutěžící, sdružení rodičů za to, že se postaralo o všechna mlsná a 

hladová bříška a v neposlední řadě členům SDH Štěpánkovice, kteří zajistili bezpečnost 

lampionového průvodu. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/vecer-kouzelnych-svetylek-1/ 

 

DRAKIÁDA 
Dne 25. 10. 2016 se uskutečnila již tradiční školní Drakiáda. Počasí nám přálo, což přilákalo 

velký počet dětí i jejich rodičů. 

Oblohu zdobilo mnoho barevných draků různých velikostí a tvarů. 

Tento ročník se obzvláště vyvedl, protože téměř všem draci vzlétli vysoko. Některým dětem 

dokonce ulétly nenávratně k obloze.Všechny děti získaly sladkou odměnu v podobě medaile 

dráčka a ty nejšikovnější si odnesly pěkné ceny. 

Připravené občerstvení v podobě čaje všichni přivítali a už se těší na další ročník.  
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/drakiada-2016/ 

 

VÁNOCE VE ŠKOLE 

Vánoce – magické slovo, které v dospělých vyvolává pocit čehosi krásného, čistého, 

vzdáleného a v dětech radostné očekávání. Abychom zpříjemnili předvánoční atmosféru, 

připravili jsme pro veřejnost „Vánoce ve škole“. 

V sobotním odpoledni 10. prosince 2016 do  krásně vyzdobené tělocvičny naší školy 

přicházejí postupně rodiče, děti a někdy i celé rodiny. Někteří se cestou zastaví ve 

společenské místnosti, aby si dopřáli voňavý punč a pak už všichni ztichnou, neboť na pódiu 

se chystá pěvecký sbor Sedmihlásek se svými sólisty, aby, doprovázen skupinou dětí 

s flétničkami, zahájil vánoční koncert. 

Pak vystupují ti nejmenší z mateřské školky, z oddělení Sluníčka, s dramatizací „Pohádky o 

Palečkovi“, po nich flétničky a během recitace lidových říkanek  „Na koledě“ si mnozí 

vzpomenou na své dětství.  Závěr první části patří deváťákům, kteří uvedou dvě skladby 

zahrané na nástroje zvané boomwhackers. 

O přestávce vidíme rodiče i děti, jak si na jarmarku prohlížejí a posléze nakupují krásné 

drobnosti vyrobené šikovnýma rukama žáků a jejich vyučujících, jak  se zaujetím vyrábějí 

v dílničkách tu křehkou baňku, tu zdobí perníček, nebo vykouzlí  papírovou hvězdu, z korálků 

pěkný závěs. Ve společenské místnosti  si kdekdo  dopřává kávu, čaj, perníčky a vánoční 

 punč. Mnozí si nenechají ujít letošní novinku, prezentaci školních prací, pomůcek, činností a 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/vecer-kouzelnych-svetylek-1/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/drakiada-2016/
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vybavení školy, a tak je zrcadlový gymnastický sál stále zaplněn, neboť jsou zde sešity, 

výrobky, výsledky pokusů, učebnice a k vidění je i videozáznam  o jednom dni ve škole.  

Ale to už zvoneček svolává všechny zpět, aby zhlédli 2. část koncertu. Setmělo se  a na pódiu 

zpívá pěvecký sbor Štěpánek se svými sólisty překrásné písně. Jeho vystoupení je proloženo 

sólovou skladbou „Pro mámu“ a chvilkou poezie, což ještě více umocní tajemnou 

a kouzelnou atmosféru.  

Závěr patří oběma sborům, flétničkám, ale i divákům, již si také rádi zazpívají známé koledy. 

Dlouhý potlesk  a slova chvály jsou  odměnou za vynaložené úsilí. Děkujeme všem, kteří se 

jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a realizaci   tak  náročné, ale krásné akce.  

Z celého srdce vám, „my všichni školou povinní“, přejeme klidné a pokojné vánoční svátky, 

hodně zdraví, rodinné pohody, štěstí a úspěchů v novém roce 2017. Krásné Vánoce!   
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/vanoce-ve-skole-1/ 

 

ŠTĚPÁNEK V SÁDKU 

Když jsme v sobotu ve 14 hodin, vzhledem k virózám, které zasáhly nejen děti naší školy, 

v nevelkém počtu odjížděli od školy, měli jsme malou dušičku. 

V Sádku nás však hned po příjezdu velmi mile přivítali a po téměř dvouhodinové zkoušce se 

nás už nemohli dočkat v místním kulturním domě, kam jsme se přišli před koncertem, na 

chvíli ohřát a ochutnat cukroví místních pečivářek.  

V pět hodin jsme byli již opět nastoupeni a připraveni podat ten nejlepší výkon. Po proslovu 

paní starostky se, k potěšení všech přítomných, do toho Štěpánek pořádně opřel a po zásluze 

byl po každé písni odměněn velkým potleskem. Přestože jsme se před koncertem doslechli, že 

se prý v kostele tleskat nemá. A to jsme ještě netušili, co přijde po více než hodinovém 

koncertě a dvou posledních písních, které si publikum zazpívalo společně se Štěpánkem. 

Ovace ve stoje, v sádeckém kostele dle místního rodáka za posledních 50 let nevídané a pro 

Štěpánek zcela nečekané, si všichni vystupující naprosto zaslouženě vychutnali. 

Stejně tak jako dobroty, které pro všechny hosty připravili v místním kulturním domě, a do 

kterých se děti po vyčerpávajícím dni nedaly příliš pobízet. Všem náramně chutnalo a před 

sedmou hodinou Štěpánek i se svým doprovodem odjel spokojeně domů. 

Nezbývá než poděkovat dětem z pěveckého sboru, klavírním a flétnovým doprovodům za 

krásný zážitek, panu učiteli Večerkovi za pomoc při přípravě a ozvučení sólových vystoupení 

i všem těm, kteří nám fandí a podporují v našem snažení a popřát Štěpánku hodně elánu do 

dalších neméně úspěšných vystoupení. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/stepanek-v-sadku/ 

 

MAŠKARNÍ PLES 

V neděli odpoledne jsme se sešli na maškarním karnevalu. Tentokrát bylo dáno téma 

karnevalu - motýli, takže nás přivítal motýl Emanuel a Maková panenka. Motýl Emanuel byl 

smutný, protože mu kos ukradl klobouk. Mohly mu však pomoci děti, které splní nejrůznější 

úkoly. Děti v nejrůznějších maskách nejen tančily, ale také soutěžily a každý ročník zazpíval 

jednu anglickou píseň. Nakonec se všem podařilo pro motýla získat zpátky klobouk, takže byl 

zase šťastný. Děti získaly spoustu odměn, na závěr je čekala bohatá tombola. Přestože je 

momentálně spousta dětí nemocná, maškarní karneval se vydařil a všichni odcházeli 

spokojení. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/maskarni-ples-1/ 

 

DEN RODIN 

Premiérou mezi školními akcemi pro veřejnost se stal projekt s názvem "Den rodin", jehož 

záměrem nebyla jen prezentace výsledků dlouhodobých činností, kterým se mohou žáci ve 

škole věnovat, ale především zdůraznění "fungující rodiny" jakožto největšího vkladu do 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/vanoce-ve-skole-1/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/stepanek-v-sadku/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/maskarni-ples-1/
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života dítěte.  

V neděli 21. května vystoupily děti všech hudebních kroužků naší školy na jarním koncertě 

pro rodinu, který se uskutečnil v jídelně. Celkem se představilo 94 vystupujících. Rodiče a 

další zájemci si mohli vyslechnout písně a skladby různých žánrů a od různých autorů. 

V první části koncertu vystoupili ti nejmladší  – děti mateřské školy a děti z kroužků flétna 

pro začátečníky a flétna pro mírně pokročilé, které zahrály několik převážně lidových písní. 

Krásně nám zazpívaly také děti mladšího sboru Sedmihlásek. Během přestávky si publikum 

mohlo prohlédnout výstavu prací žáků v prostorách školy a dát si malé občerstvení, které 

připravily zaměstnankyně jídelny. Po přestávce nás čekalo vystoupení nejstarších žáků 

hrajících na flétny a také pěveckého sboru Štěpánek. Starší žáci předvedli výborné výkony a 

jistě potěšili všechny posluchače. Nejen žákům, ale především rodičům a učitelům patří velký 

dík za to, že se dětem po celý rok věnují a rozvíjí v nich nejen hudební talent. 

Z reakcí publika si troufáme tvrdit, že se toto nedělní odpoledne vydařilo a přineslo dětem 

možnost zažít úspěch mezi svými nejbližšími. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/den-rodin/ 

 

Z dalších akcí uvádím: 

 Společenské setkání zaměstnanců a partnerů školy 

 Společenský ples organizovaný Sdružením rodičů 

 Účast „Floriánků“ na akcích hasičských organizací 

 Slavnostní shromáždění v pololetí a na konci školního roku 

 

c) Ostatní školní aktivity:  

     Rovněž většina aktivit uvedených v této oblasti má v organizaci školy své pevné místo. 

 

Environmentální výchova byla zařazena do všech ročníků:  

 žáci byli vedeni k třídění odpadu   

 sběr starého papíru proběhl ve školním roce dvakrát 

 realizace sběru lesních plodů – kaštanů a žaludů 

 v rámci praktických činností jsme udržovali a rozšířili okrasnou vegetaci v okolí školy 

Výchova ke zdraví  a zdravému životnímu stylu – byla zařazena do všech ročníků: 

 dle hygienických požadavků byly žákům vytvořeny vhodné podmínky pro učení                                

 další kmenové třídy byly vybaveny novým nábytkem s nastavitelnou výškou    

 žáci byli vedeni ke zdravému způsobu života  

 prostřednictvím školní jídelny byl pro žáky zajištěn pitný režim 

 naše škola se účastní projektu „Mléko do škol“ 

 rovněž se účastníme projektu „Ovoce do škol“ 

 za příznivého počasí žáci trávili velkou přestávku v atriu školy 

Další akce vycházející z plánu školy: 

 návštěva Slezského divadla v Opavě – MŠ + I. stupeň  

 vystoupení klauna – MŠ 

 návštěva Slezského divadla v Opavě – II. stupeň  

 Mikulášská nadílka pro děti MŠ a žáky I. stupně 

 příprava programu – Vítání občánků  

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/den-rodin/
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 pravidelné vysílání školního rozhlasu – aktuality ze života školy - Škobránek 

 fotografování tříd 

 školní výlety 

 filmové představení v místním kulturním domě 

 vánoční besídky jednotlivých tříd 

 beseda žáků 9. ročníku se starostou obce 

 celoškolní  shromáždění - hodnocení výsledků, prospěchu a chování žáků za jednotlivá 

pololetí 

 plavecký výcvik pro žáky III. a IV. ročníku 

 

d) Volba povolání:  

     Volba povolání je součástí  rodinné výchovy, občanské výchovy a praktických činností. 

V oblasti volby povolání proběhly následující aktivity: 

 průzkum zájmu žáků o výběr své budoucí profese a poskytování informací výchovnou 

poradkyní k volbě povolání a možnostem dalšího studia na středních školách a 

učilištích  

 zajištění brožur s přehledem středních škol a učilišť 

 prezentace jednotlivých středních škol a učilišť na naší škole v průběhu konzultačních 

hodin – Soukromá obchodní akademie Opava, Obchodní akademie Opava, Mendelovo 

gymnázium Opava,Střední škola technická Opava,  SSPŠ Opava, Masarykova střední 

zemědělská škola  a Střední odborné učiliště zemědělské Opava, SOU stavební Opava, 

Střední škola Velké Heraltice, Střední škola Husova, Střední škola Šilheřovice 

 exkurze žáků – Informa v Opavě, Úřad práce v Opavě, Slezská tvorba Opava  

 spolupráce s pediatry a pedagogicko-psychologickou poradnou 

 individuální návštěvy středních škol a učilišť v rámci „Dnů otevřených dveří“ 

 

9)  Spolupráce s dalšími partnery  

     Při plnění úkolů ve vzdělávání škola spolupracuje: 

 Obec Štěpánkovice  –  zřizovatel, úzká spolupráce s představiteli obce, radou a 

zastupitelstvem (beseda žáků 9. tříd se starostou obce, předávání vysvědčení žákům 9.  

ročníku starostou obce na závěrečném školním shromáždění v kulturním domě apod.) 

 Sdružení rodičů a přátel dětí a  školy - viz bod 1.7 

 Místní knihovna – velmi dobrá spolupráce místní knihovny. (pasování prvňáčků na  

čtenáře knihovny, literární besedy a knihovnické lekce, Noc s Andersenem, autorské 

čtení  a mnohé další aktivity, které jsou prezentovány na webu knihovny) 

 Spolupráce se složkami v obci – TJ Sokol, SDH Štěpánkovice, Florbalový klub 

Štěpánkovice, Svaz zahrádkářů, Voltiž Albertovec 

 ZŠ Štrba – družební školy, aktivity viz výše 

 CVČ Kravaře – poskytuje škole nabídky různých akcí, které mohou žáci navštěvovat  

(Hledá se showman, Dívka roku …)  
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 ZUŠ Kravaře-Dvořisko – nadále má ve škole odloučené pracoviště pro výuku hry na 

klavír našich žáků 

 PPP Opava, SPC Srdce v Opavě  - vyšetření školní zralosti žáků, pedagogicko - 

psychologické vyšetření žáků, poskytnutí diagnostických podkladů žákům 

s vývojovými poruchami učení chování, pomoc při sestavování individuálních 

učebních plánů, návštěva pracovnic jednotlivých středisek ve vyučovacích hodinách – 

sledování vývoje žáků 

 MÚ Kravaře – odbor sociálních věcí 

 MÚ Kravaře – odbor financí, plánování a školství 

 Plavecká škola  Kravaře – zajištění kurzu plavání 

 SVP pro děti a mládež v Opavě – besedy pro žáky, individuální a skupinové terapie 

pro žáky a rodiče, konzultace s pracovnicí výchovného střediska 

 Spolupráce s pediatry a stomatologem  

 Spolupráce s gynekologickou ambulancí v Opavě 

 

10)  Údaje o prevenci negativních jevů 

     Ve škole je vypracován Minimální preventivní program, který vychází z Preventivní 

strategie školy na roky 2016-2020. 

     V rámci prevence negativních jevů bylo i v tomto školním roce s žáky 1. – 9. ročníku 

pracováno průběžně a přiměřeně věku formou her, přednášek, besed, testů, prezentací, 

dotazníků, diskuzí apod. Ve škole se pracovalo dle potřeby s jednotlivci, s třídními kolektivy, 

skupinami žáků, s rodiči, s učiteli.  

     Ve škole se v průběhu školního roku projevovaly tyto negativní jevy v chování žáků, nutno 

podotknout, že s menší četností než v letech předchozích: 

 projevy agresivity a nevhodného chování vůči spolužákům i pedagogům 

 nerespektování pokynů vyučujícího 

      Projevy negativního chování žáků se nám podařilo i letos ve většině případů včas zachytit 

a řešit s jednotlivými žáky, třídními kolektivy a s rodiči. Rodiče byli vždy kontaktováni a 

v mnohých situacích pozváni do školy k osobnímu jednání, v některých případech se jednání 

zúčastnil i žák.  

     Základními kameny naší prevence je zdravé školní klima, které pramení z pocitu bezpečí a 

důvěry. Jedním ze systematicky používaných nástrojů je dotazníkové šetření klimatu školy 

mezi jednotlivými žáky školy, které proběhlo v prosinci, a to formou dotazníků. Výsledky 

šetření jsou prezentovány níže. Přestože výsledky tohoto šetření byly pro školu příznivé, 

vyplynuly z něj také skutečnosti, které jsou podnětem pro naši další práci v této oblasti. Žáky 

nejvíce trápí špatné vztahy v některých třídních kolektivech, proto je zapotřebí pracovat a 

upevňovat třídní kolektivy a pozitivní vztahy mezi spolužáky.  

     Podstatným závěrem v tomto ohledu je skutečnost, že díky intenzivní práci s žáky se nám 

dlouhodobě snižuje počet udělených kázeňských opatření. 
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11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

     Průběh inspekční činnosti ve školním roce 2016/2017 probíhal zprostředkovaně, a to 

několikrát, prostřednictvím bleskového šetření ČŠI v systému InspIS Data, který nově 

využíváme i při aktualizaci našeho ŠVP. 

 

12. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů   

 V tomto školním roce jsme se zapojili do činnosti MAS Hlušínsko. Pevně věříme, že 

vytvořením Strategického rámce MAP a konkretizováním investičních záměrů naší 

školy dosáhneme na finanční prostředky, které by umožnily další rozvoj školy. 

 

13. Projekty financované z cizích zdrojů     

 Mezinárodní sportovní den – Ostrava, účast na sportovním projektu v Ostravě, který 

byl financován městem Ostrava v rámci projektu „OSTRAVA!!! EUROPEAN CITY 

OF SPORT“ 
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14. Výsledky hospodaření 

Výsledky hospodaření školy za rok 2016 

    Státní rozpočet Příjmy Výdaje 
 Platy 12 062 000,00    12 062 000,00    
 OON 85 000,00    85 000,00    
 Zákonné odvody 4 128 000,00    4 105 517,00    
 FKSP 180 000,00    181 347,14    
 ONIV 395 000,00    416 135,86    
 dotace 33052 389 811,00    389 811,00    
 CELKEM 17 239 811,00    17 239 811,00    
 

    

    

    

    Provozní rozpočet Příjmy Výdaje  Rozdíl 

Příspěvek zřizovatele * 3 353 008,00        

Časové rozlišení transféru 197 265,00        

Čerpání RF 34 997,00        

Ostatní příjmy - stravné 1 684 586,97        

                     - úplata MŠ 203 600,00        

                     - úroky 1 257,24        

                     - jiné 82 716,03        

        

Výdaje           - energie   1 244 930,57      

                     - potraviny   1 689 171,96      

                     - provozní mat.   796 921,55      

                     - provoz. služby   488 686,92      

                     - opravy,údržba    382 669,50      

                     - ostatní   37 866,40      

                     - odpisy   1 015 297,50      

                     - mzdy   46 820,00      

CELKEM 5 557 430,24    5 702 364,40    -144 934,16    

    

    

    

    Hospodářská činnost Příjmy Výdaje Rozdíl 

CELKEM 588 889,00    443 747,52    145 141,48    

    

    

 

Hospodaření za organizaci 
CELKEM 

 

 
zlepšený hospodářský výsledek 207,32 

    

    * Příspěvek zřizovatele: provoz 2 740 000,-- +  příspěvek na odpis budova ZŠ a MŠ  613 008,-- 

 



44 

 

15. Výroční zpráva o poskytování informací za kalendářní rok 2015 

     dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů  

 

1. Počet podaných písemných žádostí o informace                0 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                            1 

3. Opis podstatné části každého rozsudku soudu                           0 

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona     0 

5. Další informace vztahující se k uplatnění zákona                                         0 

 

16. Školní družina 

Ve školním roce 2016/2017 pracovala dvě oddělení školní družiny s padesáti pěti 

přihlášenými žáky z 1. – 5. ročníku.  

     Pravidelný odpolední provoz pro přihlášené žáky zajišťovaly 2 vychovatelky. 

     Činnost školní družiny vycházela z celoročního plánu práce a byla přizpůsobena zájmům a 

požadavkům dětí: 

     • Kroužky v rámci družiny, které navštěvovali i ostatní žáci: 

 - keramický 

 - kytara 

     • Soutěže:  

 - drakiáda 

  - sportovní soutěže (vybíjená, přehazovaná, florbal) 

            - vědomostní soutěže 

            - sběr starého papíru – 2krát ročně 

      - soutěž školních družin „Hry bez hranic „  

     • Spolupráce s knihovnou: - beseda s knihovnicí, ruční dílny (výroba svící, navlékání   

       korálků… 

     • Kulturní a sportovní akce: - 1x filmové představení, beseda s knihovnicí – literární akce,   

       ruční dílna, výroba keramických vánočních přání a výrobky ke Dni matek, družinový   

      „Borec na konec“, focení tříd, účast v soutěži Vánoční a Červnová laťka, CVČ Kravaře –  

      Hry bez hranic  

     • Výstavky: - Podzimní výstavka - Večer kouzelných světýlek, maškarní ples – výzdoba  

      tělocvičny, výzdoba kinosálu pro různé akce, celoroční výzdoba školy 

 

17. Závěr 
 

     Výuka ve školním roce 2016/2017 byla řádně zahájena ve čtvrtek 1. září 2016 a žáci 

zasedli do připravených tříd. 

     Žáci naší základní školy byli vzděláváni podle našeho vlastního vzdělávacího programu 

„Škola – základ života“ . 

     V průběhu roku se nám podařilo splnit úkoly, které jsme si stanovili. 

     Můžeme vyzvednout velký počet žáků, kteří si plní své povinnosti pečlivě a výborně. 

Dosáhli jsme velice slušných výsledků v širokém spektru soutěží a činností. Disponujeme 

moderním výukovým zázemím, které dokážeme náležitě využívat. Na druhou stranu existují 

mnohé výzvy, kterým musíme čelit a které si zasluhují naší pozornost a energii. 
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     O činnosti školy je veřejnost, ať již rodičovská nebo štěpánkovická obecně informována 

prostřednictvím konzultačních hodin, informačního systému školy, webových stránek školy, 

pravidelnými příspěvky v místním Zpravodaji a regionálním tisku. Také žáci si v rámci 

mediální výchovy vytvořili redakční radu a mají pravidelné rozhlasové vysílání ve školním 

rozhlase. 

     Lidská společnost, a nejinak je tomu v prostředí naší školy, je založena na komunikaci 

mezi jednotlivými subjekty. Přál bych si, aby tato komunikace a spolupráce vedla 

k vybudování co nejkvalitnějšího zázemí pro naše děti a žáky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Štěpánkovicích dne 25. 8. 2017    Mgr. Michael Pavlásek 

             ředitel ZŠ a MŠ Štěpánkovice 

 

 

 

 

 

     Výroční zpráva byla projednána Pedagogickou radou dne:  1. 9. 2017 

 

     Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne: 18. 9. 2017 

 

      Výroční zpráva byla předána Zřizovateli školy dne:  19. 9. 2017 (dat. schránka) 


