
Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace 

  

   

                     

                    Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 

                    Tel.: 553 675 129 

                    E-mail: info@zsstepankovice.cz 

                    http://www.zsstepankovice.cz/ 

 

                                                                                         

    

 

   

 

 

 

         

 

 

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  ŠKOLY 

 

ZA  ŠKOLNÍ  ROK  2012/2013 
 

 

 

 

 

 

      Ředitel školy: Mgr. Michael Pavlásek 

 

 

 

 

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


 2 

Obsah výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 
 

 1.  Základní charakteristika školy 

1.1  Škola 

1.2  Zřizovatel 

1.3  Součásti školy 

1.4  Základní údaje o součástech školy 

1.5  Materiálně technické podmínky školy 

1.6  Údaje o školské radě 

1.7  Údaje o sdružení rodičů 

2.  Obory vzdělávání - vzdělávací program 

3.  Přehled pracovníků školy 

 3.1  Základní údaje o pracovnících školy 

 3.2  Údaje o pedagogických pracovnících  

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

4. Správní řízení 

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

5.1 Zápis k povinné školní docházce 

5.2 Výsledky přijímacího řízení 

6. Údaje o výchovně vzdělávacích výsledcích žáků 

6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

6.2 Údaje o zameškaných hodinách 

6.3 Údaje o integrovaných žácích 

6.4 Další údaje o výchovně vzdělávacím procesu 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Olympiády a soutěže jednotlivých předmětů 

8.2 Další školní a mimoškolní aktivity 

9. Spolupráce s dalšími partnery 

10. Údaje o prevenci negativních jevů 

11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

12. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 

13. Projekty financované z cizích zdrojů 

14. Výsledky hospodaření 

15. Výroční zpráva o poskytování informací 

16.  Školní družina.  

17.  Závěr 



 3 

  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: ous@volny.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 Počet dětí/žáků 

na třídu 

Mateřská škola 4           105          26,25 

ZŠ - 1. stupeň 7           161 23,00 

ZŠ – 2. stupeň 5           102 20,40 

Školní družina 2             55          27,50 

Školní jídelna x           382 

/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 12 tříd s 263 žáky. V tomto počtu je zahrnuto 

5 žáků prvního stupně, kteří plní povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona. Dva 

žáci (3. a 5. roč.) navštěvují Evropskou školu v Lucembursku a nekonají žádné zkoušky, 

mezi žáky bez zkoušek patří i žák první třídy, který však na konci školního roku přestoupil na 

jinou školu, jeden žák 5. roč. plní povinnou školní docházku na Islandu a 1 žákyně 4. roč. plní 

povinnou šk. docházku v Německu. Tito dva žáci konali na konci školního roku zkoušku 

z Českého jazyka respektive Vlastivědy (pouze žák 5. ročníku). 

     Významnou změnou pro chod školy bylo úspěšné dotažení snahy o navýšení kapacity MŠ. 

Od školního roku 2012/13 kapacita činí 112 dětí. Květnový zápis ukázal, že díky tomuto 

zvýšení kapacity uspokojíme všechny zájemce o umístění dětí do MŠ ve školním roce 

2013/14 – počet zapsaných dětí 111 (včetně několika přespolních zájemců).  

 

1.5 Materiálně-technické podmínky školy  

     Díky dotaci, kterou získala obec na zateplení a výměnu oken ve zbývajících pavilonech 

školy dojde během prázdnin k dokončení rekonstrukce celého „pláště“ školy, což bude mít 

bezpochyby vliv na celkovou energetickou náročnost provozu školy. Do této oblasti je také 

nutno zařadit vybudování fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 29,5 kW, která je 

instalována na střeše pavilonu šaten a družiny. 

     Společně s úsilím zřizovatele se snažíme technické i provozní vybavení objektu školy 

vylepšovat také vlastním úsilím. 

     Významnou měrou k tomu dopomohlo čerpání finančních zdrojů z rozvojového programu 

OPVK 1.4 EU Peníze školám – tzv. „Šablony“. Celkové příjmy této dotace činí 1 361 634,- 

Kč. Tato částka je průběžně čerpána na následující aktivity: 

 Pořízení moderní výukové techniky – nová počítačová učebna, interaktivní tabule, 

multifunkční zařízení apod. 

 Pořízení učebních pomůcek – interaktivní učebnice a další výukový software 

 Vzdělávání pedagogických zaměstnanců – ICT, jazykové vzdělávání 

 Tvorba digitálních učebních materiálů 

 Administrativa projektu 

     Navázali jsme spolupráci s Technickou univerzitou Ostrava, katedrou městského 

inženýrství konkrétně s vedoucím katedry Ing. Janem Česelským. Výsledkem je variantní 

řešení revitalizace pavilonu tělocvičen, které sloužilo k vytvoření projektu, dle kterého se 

bude rekonstruovat zázemí dílen, kabinetů, šaten, sociálního zařízení a dalších sportovních 

prostor této části školy.  

     Výměnou oken v MŠ byly významnou mírou ovlivněny podmínky, ve kterých se 

realizovalo předškolní vzdělávání dětí v uplynulém školním roce. Navazující prázdninové 

práce na zateplení tohoto pavilonu povedou k dokončení tohoto finančně velmi náročného 

úkolu. 

     Vybudováním rozsáhlého parkoviště došlo k vytvoření bezpečnějších dopravních 

podmínek zejména pro ranní a odpolední příjezd a odjezd vozidel zákonných zástupců dětí 

MŠ, což provoz tohoto školního roku naprosto potvrdil. Toto zázemí sloužilo jednak k výše 

zmíněnému a dále pro bezpečnější podmínky nástupu a výstupu dětí a žáků školy při 

autobusových zájezdech jako byla návštěva divadel, plaveckého a lyžařského výcviku a 

dalších četných vzdělávacích výjezdů, své opodstatnění také nalezlo jako parkovací zázemí 

při hromadných akcích jako je Dětský den, Den obce, výstavy zahrádkářů, sportovní akce 

jednotlivých složek a v řadě dalších příležitostí. 

     Vybudování parkoviště bylo spojeno s revitalizací zeleně. Největší plochou bylo 

prostranství před knihovnou, dále vstup do MŠ a první kroky prostoru při vjezdu do atria – 
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vybudování schodiště pro sportovce a podpěrné konstrukce svahu v celkové délce cca 25 

metrů. Další kroky při dosazování zeleně budou následovat na podzim.  

      

      

1.6  Údaje o školské radě 

        

     Současná devítičlenná školská rada zahájila svou činnost 12. 12. 2011. Usnesením ze dne 

15. 10. 2012 Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti za rok 2011/2012, aktualizaci 

Školního řádu a vzala na vědomí plány rozvojových aktivit. 

     Na svém dalším jednání dne 18. 4. 2013 schválila aktualizaci Školního řádu MŠ, Směrnici 

o finanční kontrole, Směrnici o oběhu účetních dokladů a pilotování projektu slovního 

hodnocení žáků 1. třídy dále vzala na vědomí aktivity spojené s projektem „Klima školy“, 

zápis do 1. ročníku, zápis dětí do MŠ, angažování školy v dalších projektech a dopad změn 

RVP do školního vzdělávacího programu.  

 

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. Rodiče pomáhali s organizací akcí jako večer 

kouzelných světýlek, maškarní plesy pro žáky, zábavný dětský den, společenský ples pro 

rodiče a další. Finančními prostředky získanými z těchto akcí pak sdružení částečně dotovalo 

lyžařský výcvik, dopravu žáků do divadla, výlet 9. tříd, divadelní představení pro děti 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. 

     Tři integrovaní žáci s lehkým mentálním postižením ve 4., 6.. a 8. roč. – byli vzděláváni podle 

programu Zvláštní škola č.j.: 22980/97-22. Od ledna 2012 se tato skupina rozšířila o žáka 3. r. 

 

 

3.  Přehled pracovníků školy     

3.1 Základní údaje o pracovnících školy od začátku šk. roku 

Počet pracovníků celkem(počet. osob) 44      úvazek        38,76 

Počet učitelů ZŠ   16 + 2 vych.na vedl.čin.16,27 + 1 výuka náboženství (dohoda) 

Počet vychovatelů ŠD    2         1,63                 

Počet učitelek MŠ     8         7,29 

Počet správních zaměstnanců ZŠ       7         5,77 

Počet správních zaměstnanců MŠ      5         2,36 

Počet správních zaměstnanců ŠJ   5         5,94 (včetně úvazku pro cizí strávníky – 0,5)
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Komentář: 

     Vychovatelky školní družiny kromě své hlavní činnosti v družině plnily část pracovního 

úvazku ve vedlejší činnosti - výuka hudební a výtvarné výchovy. Vyučující náboženství -

katechetka pracovala na dohodu o pracovní činnosti – 7 h týdně. 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Poř.č. Funkce Úvazek Roky  

pedagog. 

praxe /  

plat. stupeň  

Stupeň 

 vzděl. 

Aprobace Zařaz.do 

platové 

třídy 

1 ředitel 1,0   Pa  do  19 / 3   VŠ Z-Tv-JA    13 

2 zástupce ředitelky 1,0   Sto  do  19 / 3   VŠ 1. – 5. r.    12 

3 vedoucí uč. MŠ   1,0   Li  do   27 / 4   SŠ učitelství MŠ    10 

4 učitelka MŠ    0,92 Os  nad 27 / 5   SŠ učitelství MŠ      9 

5 učitelka MŠ   0,92 Sl  nad 27 / 5   SŠ učitelství MŠ      9 

6 učitelka MŠ    0,92 Ší  nad 27 / 5   SŠ učitelství MŠ      9 

7 učitelka MŠ   0,92 Pe  nad 27 / 5   SŠ učitelství MŠ      9 

8 učitelka MŠ    0,87 Ma  do     6 / 1   SŠ učitelství MŠ      9 

9 učitelka MŠ 0,82 Ko  do  12 / 2   SŠ gymnázium      9 

10 učitelka MŠ    0,92 Jo  nad 27 / 5 VŠ-Bc. učitelství MŠ      9 

11 učitelka I. stupně 1,0   Nca   do 19 / 3   VŠ 1. – 5. r.    12 

12 učitelka I. stupně 1,0   Cz  do  19 / 3   VŠ 1. – 5. r.    12 

13 Učitelka I. stupně 1,0   Stu  do 12/ 2   VŠ 1. -  5. r.    12 

14 učitelka I. stupně 1,0   Šu  do  27 / 4   VŠ M - F    12 

15 učitelka I. stupně 1,0    Ln  do  27 / 4   VŠ 1. – 5. r.    12 

16 učitelka I. stupně 1,0   Ku  do  12 / 2   VŠ 1. – 5. r.    12 

17 učitelka I. stupně 1,0   Šn  do  27 / 4   VŠ 1. – 5.r.    12 

18 učitelka II. st. v. p. 1,0   Fi  do  27 / 4   VŠ Rv - Nj    13 

19 učitelka II. stupně 1,0   Sa  do  27 / 4   VŠ Č - D    12 

20 učitel II. stupně 1,0   Nc  do  19 / 3   VŠ Tv - Tev    12 

21 učitelka II. stupně 1,0   Sv  do  19 / 3    VŠ Č - D    12 

22 učitelka II. stupně 0,86 Pl  do  12 / 2   VŠ Aj    12 

23 učitel II. stupně 1,0   Fa  do  19 / 3   VŠ Př - Ov    12 

24 učitelka II. st. m. p. 1,0   Jo  do  19 / 3   VŠ Bi - Ch    12 

25 vedoucí vych. ŠD 0,86 Mo  do   27 / 4   SŠ vychovatelství      9 

26 vychovatelka ŠD 0,77 Lac  do   27 / 4   SŠ vychovatelství      9 

27 uč. náboženství dohoda   do   5   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. V druhém pololetí došlo k personální změně, kdy se po 

mateřské dovolené vrátila p. Kočnarová.  
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      Na I. stupni základní školy mělo odbornou kvalifikaci získanou vysokoškolským 

vzděláním v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně 6 

třídních učitelek. Jedna třídní učitelka měla odbornou kvalifikaci zaměřenou pro II. stupeň.      

Ve školním roce 2012/2013 tak zůstala mezi I. a II. stupněm určitá propojenost vyučujících, 

ale v menší míře než v minulém školním roce. 10 učitelů včetně ředitele a zástupkyně ředitele 

vyučovalo pouze na jednom stupni, úvazek ostatních učitelů byl rozvržen mezi oba stupně. 

     Na II. stupni základní školy nesplňovaly odbornou kvalifikaci zaměřenou pro II. stupeň 

dvě pedagogické pracovnice – vychovatelky ŠD, které vedle své hlavní činnosti vyučovaly 

výtvarnou a hudební výchovu. Na II. stupni se vyučovalo:   

- zcela aprobovaně  –   český jazyk, matematika, chemie, přírodopis, dějepis, výchova  

      k občanství, výchova ke zdraví 

- částečně neaprobovaně  – cizí jazyk, pracovní činnosti, tělesná výchova, volitelné předměty                               

- zcela neaprobovaně – zeměpis, fyzika, informatika, hudební výchova, výtvarná výchova 

     Obě vychovatelky školní družiny odbornou kvalifikaci získanou středním vzděláním 

s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního 

vzdělávání a vychovatelství splňovaly. 

 

 

 

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  1           6    2          6   0            3   0            0   0          0   3       15 

MŠ  0           2    0          2   0            4   0            0   0          0   0         8 

ŠD  0           0    0          1   0            1   0            0   0          0   0         2 

celkem  1           8    2          9   0            8   0            0   0          0   3       25 

 

Komentář: 

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

věkové kategorie od 35 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 uklízečka ZŠ    0,5 základní      2 

    8 školnice MŠ    1,0 základní      3 

    9 uklízečka MŠ    0,34 základní      2 

 výdej stravy    0,31       3 

  10 uklízečka MŠ    0,34 základní      2 

 výdej stravy    0,31       3 
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  11 uklízečka MŠ    0,34 základní      2 

 výdej stravy    0,31       3 

  12 uklízečka MŠ    0,34 základní      2 

 výdej stravy    0,31       3 

  13 vedoucí ŠJ    0,94 SŠ      8 

  14 vedoucí kuchařka    0,94  základní+kurz        6 

  15 kuchařka    0,94 SOU      4 

  16 pomocná kuchařka    0,94 základní+ kurz      4 

  17 pomocná kuchařka    0,94 základní+ kurz      4 

 

Komentář: 

     Se začátkem školního roku 2012/2013 byl u správních zaměstnanců ZŠ zachován stávající 

limit počtu zaměstnanců, díky navýšenému počtu žáků došlo k zvýšení efektivity práce za 

zachování kvalitativní úrovně chodu provozu školy. 

 

4. Správní řízení   

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

Přijetí k předškolnímu vzdělávání        43         0 

Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání          0         0 

Přijetí k základnímu vzdělávání        37         0 

Odklad povinné školní docházky          5         0 

Přestup žáka z jiné školy          3         0 

 

 

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

5.1 Zápis k povinné školní docházce pro šk. rok 2013/2014   

Počet prvních tříd 

  ve šk.r. 2013/2014 

Počet zapsaných dětí Z toho počet dětí 

starších 6ti let 

( nástup po odkladu) 

Počet odkladů pro 

školní rok 2014/15 

2 42 10 5 

 

Komentář: 

     O zápis dítěte do první třídy školního roku 2013/2014 požádali v daném termínu zákonní 

zástupci celkem 42 žáků.  Zákonní zástupci 5 žáků podali žádost o odklad povinné školní 

docházky. Na základě této žádosti, vyjádření odborného lékaře a pedagogicko-psychologické 

poradny bylo správním rozhodnutím ředitele školy všem žádostem vyhověno. 

     Do prvního ročníku ZŠ Štěpánkovice tak nastoupí 37 žáků. 

 

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 v nižším ročníku:  v 5.    v 7.      v 8. 

25                         1        -         -     
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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 

4 16 5 25 

 

 

6. Údaje o výchovně vzdělávacích výsledcích žáků 

6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Přehled o hodnocení prospěchu  

třída Počet  žáků  

1.pololetí                      2.pololetí 

celk.   chl    dí            celk.   chl     dí 

         Prosp. 

     s vyznam. 

1. pol.    2. pol. 

z toho samé 1 

                

    1.pol   2.pol. 

Prospělo 

 

   1.pol.   2.pol. 

Neprospělo 

 

1.pol.  2.pol. 

I. A  20     11      9           20     11      9   20         20     20       20      0        0   0         0 

I. B  19     11      8           19     11      8   19         19     19       16      0        0   0         0 

II.   29     11    18           29     11    18   25         25     17       16      3        3   1         1 

III. A  18       8    10           18       8    10   15         14       9         5      3        4   0         0 

III. B  18       7    11           18       7    11   14         15     10         7      4        3   0         0 

IV.  25     12    13           26     13    13   18         20       7         8      7        6   0         0 

V.  31     12    19           31     12    19   24         22       7         8      7        9   0         0 

celkem  

I. st. 

 

160    72    88          161    73    88 

 

135        135 

   

    89       80 

    

   24       25 

 

  1         1 

VI.A  20      8     12           20       8    12    7            7       3         2    13       13   0         0 

VI. B  18      8     10           18       8    10    7            5       0         1    11       13   0         0 

VII.  19    12       7           18      12     6    3            3       0         1    14       14 2         1 

VIII.  21    13       8           21      13     8    7            7       0         1    14       14   0         0 

IX.  25    17       8           25      17     8    9            9       3         2    16       16   0         0 

celkem          

II.st. 

 

103   58     45          102     58   44 

 

 33           31 

 

      6         7 

 

   68       70 

 

  2         1 

 

ZŠ 

 

263  130   133         263   131 132 

 

168        166 

 

    95        87 

 

   92       95 

 

  3         2 

 

 

Komentář: 

 

     Na začátku školního roku navštěvovalo školu celkem 263 žáků včetně 5 žáků, kteří plní 

povinnou školní docházku podle § 38 (návštěva školy v zahraničí). V průběhu školního roku 

přestoupil na naší školu žák čtvrté třídy a naopak z naší školy přestoupila do Opavy žákyně 
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sedmé třídy. Celkový počet žáků k 30. 6. 2013 tak činil 263. Dva žáci budou na konci srpna 

skládat opravné zkoušky 

 

c) Hodnocení žáků 

     Hodnocení výsledků vzdělávání všech žáků 1. – 9. ročníku bylo na vysvědčení vyjádřeno 

klasifikačním stupněm (klasifikací). Při klasifikaci vycházeli vyučující z klasifikačního řádu 

školy.  

 

d) Přehled o chování (bez žáků plnících povinnou šk.doch. podle § 38) 

 

Třída Pochvala 

třídního 

učitele 
 

1.pol.    2.pol. 

Pochvala 

ředitele 

školy 
 

1.pol.  2.pol. 

Napomen. 

třídního 

učitele 
 

1.pol.       2.pol.  

Důtka 

třídního 

učitele 
 

1.p.  2.p. 

Důtka 

ředitele 

školy 
 

1.pol.  2.pol. 

2.stupeň 

z chování 

 
 

1.pol.  2.pol. 

3.stupeň 

z chování 

 
 

1.pol.  2.pol. 

 

I.A   12    14    0      0    0         3    0     1   0        0     0        0     0        0 

I.B   14    14     0      0    0         0    0     0   0        0      0        0     0        0 

II.   16      7    0      1    0         0    0     0   0        0     0        0     0        0 

III.A   10    12    0      0    4         2    1     1   0        0     0        0     0        0 

III.B     9    14    0      0    0         0    0     0   0        0     0        0     0        0 

IV.   13      8    0      6    0         0    0     1   0        0     0        0     0        0 

V.   14    16    2      8    2         3    2     0   0        0     0        0     0        0 

I. st.   88    85    2     15    6         8    3     3   0        0     0        0     0        0 

VI.A   11    14    0      0      3         4    1     0   0        0     0        0     0        0 

VI.B     8    13    0      0    2         0    0     0   0        0     0        0     0        0 

VII.     4      3    3      5    4         0    4     0   0        3     0        0     0        0 

VIII.     3      9     2      0    1         4    0     1   0        0     0        0     0        0 

IX.     1      8  18    10    0         1    0     0   0        0     0        0     0        0 

II.st.   27    47  23    15  10         9    5     1   0        3     0        0     0        0 

 ZŠ 115   132  25    30  16       17    8     4   0        3        0        0     0        0 

 

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 a lesních plodů, za práci 

pro třídu, za příkladnou přípravu na vyučování apod. 

     Kromě pochval třídního učitele a ředitele školy obdrželo i letos 5 žáků ještě knižní 

odměnu.  

     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, 

atletický oddíl a na závěrečném slavnostním shromáždění je zhodnocena a odměněna činnost 
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našich žáků i v těchto obecních spolcích. Tradicí v tomto směru je již ocenění nejmenších 

čtenářů obecními knihovnicemi. 

     Ani v letošním roce nebyla porušena tradice zápisu nejlepších žáků 9. roč. na tabuli cti. 

Této cti se v tomto školním roce dostalo třem žákyním.  

     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 si troufám tvrdit, že se nám daří tyto zásady chování našim 

žákům předávat, přestože tak jako v každé komunitě lidí se objeví jedinci, kteří pravidla 

opakovaně porušují. 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.  

 

6.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 Počet 

omluvených 

hodin celkem 

1. pol.       2. pol. 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

1. pol.       2. pol. 

Počet 

neomluvených 

hodin celkem 

1. pol.       2. pol. 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. pol.       2. pol. 

I. stupeň 4167          5118  25,94        31,09       0              0     0              0 

II. stupeň 4534          5090  44,01        48,97      0            11     0              0,04 

Celkem     

Komentář: 

     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. 

     Negativním jevem je neomluvená absence, kterou opakovaně v posledních letech 

zaznamenáváme u žáků posledních ročníků, a to zejména v případech odpoledního vyučování. 

Díky vnitřnímu mechanizmu jsme schopni tuto záležitost bezprostředně zjistit a řešit se 

zákonnými zástupci. V této oblasti spolupracujeme s odborem sociálních věcí MÚ Kravaře. 

 

6.3 Údaje o integrovaných žácích (stav k 30.3.2013) 

Druh postižení Ročník Počet žáků Z toho dívky 

Vada řeči 3. 1 0 

Lehké mentální postižení       4. 1 1 

      6. 1 0 

8. 1 0 

S vývojovými poruchami  

učení 

1. 0 0 

2. 1 0 

3. 0 0 

4. 1 0 

5. 3 2 

6. 3 1 

7. 4 0 

8. 4 2 

9. 5 0 

Celkem     1. - 9.         25 6 

Komentář: 
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     Celkem máme na škole 25 žáků, kteří mají dle odborného posudku pedagogicko-

psychologické poradny nárok na individuální přístup a jsou integrováni v běžné třídě. 

S těmito integrovanými žáky i letos pracovaly čtyři pedagogické pracovnice (absolventky 

kurzu zaměřeného na vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení a chování) v hodinách 

dyslektické nápravy, které většinou probíhaly v počítačové učebně, kde mají tito žáci 

k dispozici speciální výukové programy.  

     Třem žákům bylo diagnostikováno lehké mentální postižení. Rovněž tito žáci byli i 

v tomto školním roce na základě žádosti zákonných zástupců vzdělávání v naší základní 

škole.  

 

6.4  Další údaje o výchovně vzdělávacím procesu 

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

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

Český jazyk 9 9 10+1 10 10 8 7+1 63+2 

Cizí jazyk - - - A 

3 

A 

3 

A 

3+3 

A      

3+3   

 

12+6 

Matematika 4 4 4+1  5 5 5 5+1 32+2 

Prvouka 2 2 2 2 2 - - 10 

Přírodověda - - - - - 2 2 4 

Vlastivěda - - - - - 2 2 4 

Hudební vých. 1 1 1 1 1 1 1 7 

Výtvarná vých. 1 1 1 1 1 2 2 9 

Praktické čin. 1 1 1+1  1 1 1 1+1 7+2 

Tělesná výhova 2 2 2 2 2 2 2 14 

Informatika - - - - - - 1+1 2 

 20 20 21+3 25 25 26+3 25+7 163+13 

Náboženství          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. – 4. ročníku 5 hodin 

náboženství žáci 5. ročníku měli náboženství společně s žáky 6. ročníku.  

     Na I. stupni byl rozvrh hodin organizován především v dopoledních hodinách. Odpoledne 

se vyučovaly praktické činnosti ve 4. roč. a náboženství. Rovněž probíhaly různé kroužky (viz 

kapitola 8.3 Další mimoškolní aktivity). 
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b) Učební plán – hodinové dotace v 6. – 9. Ročníku 

 

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

Český jazyk 5 5 4 4 4  22 

Cizí jazyk A    

3        

A    

3        

A    

3   

A      

3  

A    

3+3   

 

15+3 

Matematika 4 4 4 5   4   21 

Informatika 1 1 - - - 2 

Dějepis 2 2 2 2 2 10 

Vých. k občanství 1 1 1 1 1 5 

Fyzika 1 1 2 2 2 8 

Chemie - - - 2 2 4 

Přírodopis 2 2 2 1 2 9 

Zeměpis 2 2 1 2 2 9 

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 1 4  4  3 13 

 29  29  30  32 31+3  151+3 

Náboženství                           1                         1 

 

Komentář: 

 

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

vzdělávacího programu. K navýšení hodin došlo u dělení cizího jazyka v 9. ročníku o 3 hodin. 

Z nepovinných předmětů se na II. stupni vyučovaly 2 hodiny náboženství (z toho jedna 

hodina pro 5. a 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 informatik 

 

c) Volitelné předměty 

 

6. ročník        7. ročník  

Sportovní výchova chl + dí  1               Sportovní výchova chl + dí   1  

                                                 Německý jazyk         2  

                                       Informatika               1 

 

          

8. ročník        9. ročník 

 

Německý jazyk                      2                       Sportovní výchova     1  

Sportovní výchova chl.+ dí     1                       Německý jazyk          2   

Informatika        1                  
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d) Výuka jazyků:    

     Ve školním roce 2012/2013 se na škole vyučovala povinně angličtina, a to od 3. ročníku. 

V 1. a 2. ročníku byla angličtina žákům nabídnuta jako zájmový útvar.  

     Jako druhý cizí jazyk je zařazena němčina, která je vedena jako volitelný předmět od  7. 

ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací. 

      

e) Projektové vyučování 

PROJEKT „ZDRAVÍ“ 

„Zdraví“ projektový den /MŠ +1. stupeň/ 
O zdraví a zdravém životním stylu by se nemělo jen mluvit, ale důležitá je praxe a zkušenost 

zažitá na vlastní kůži, o což se snažili všichni  učitelé a žáci základní, ale i předškoláci 

mateřské školy během projektového dne ve středu 24. října 2012. Témata jednotlivých hodin 

se dotkla péče o zdravý chrup, zdravou výživu, prevence úrazů a samozřejmě  péče o vlastní 

tělo. 

Že se k čištění zubů, pokud možno dvakrát denně, používá kartáček, je jasné všem, ale jak 

vypadá správná zubní hygiena se singl, mezizubními a normálními kartáčky už ví málokdo. 

Víte, že ruce si  nemáme mýt  jen když jsou viditelně špinavé od bláta nebo třeba od vodovek, 

ale pravidelně během dne? Že čerstvé ovoce a zeleninu bychom měli před jídlem vždy omýt? 

Ne nadarmo se říká: „Čistota – půl zdraví“ nebo: „V zdravém těle zdravý duch“. 

Žáci 3. až  5.  ročníku pod vedením paní učitelky Langrové se v rámci projektu „Zdraví“ 

zabývali otázkou negativních jevů ve společnosti  Ověřili si, že například kouření způsobuje 

nejen kardiovaskulární choroby, ale je také finančně nákladné. Spolu s paní učitelkou 

Šnýdrovou ochutnali  různé druhy  tropického ovoce, které ne vždy vyhovovalo chuťovým 

buňkám. Tato skupina se zabývala totiž zdravou výživou, která je nutná k udržení pevného 

chrupu po celý život.  Stavbu chrupu a péči o něj připomněl žákům výukový blok paní 

učitelky Stuchlíkové.  Co dělat při běžných, ale i vážnějších poraněních žáci poznali s paní 

učitelkou Jonešovou, když se zabývali zásadami první pomoci. 

 „Zdraví“ projektový den /2. stupeň/ 

Velice často diskutované téma se tentokrát dotklo aktivního pohybu prováděného 

v tělocvičně, alternativní medicíny a jejího vlivu na zdraví jedince, vlivu civilizace na 

člověka, zdravé výživy a samozřejmě první pomoci. Náplní jednotlivých hodin bylo nejen 

seznámení s teorií, ale hlavně praktické ukázky spojené s aktivní činností dětí. 

Většina žáků ví, co je zdravé z pohledu stravovacích návyků, je obeznámena s pozitivním 

vlivem pohybu na člověka, zná negativní vliv stresu na osobnost jedince, ale jen málo dětí, a 

dokonce i dospělých, je ochotno a schopno dodržovat zásady zdravého životního stylu. 

Kdyby jen část informací, které se žáci dozvěděli, vedla k tomu, že se více zamyslí nad 

přístupem ke svému zdraví, pak měl tento projekt smysl. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/projekt-zdravi/ 

 

PROJEKT „BRANNÝ DEN“ 

Slunečné páteční dopoledne 10. 5. 2013 strávili žáci ZŠ a MŠ Štěpánkovice netradičně, místo 

v lavicích, v překrásné přírodě. Žáci 3. až 9. ročníku se vydali na Svobodu a mladší i 

nejmladší využili areál naší školy. 

Děti předškolního věku ze tříd Berušek, Kuřátek, 1.třídy a 2. třídy ZŠ  se zúčastnily několika 

zajímavých soutěží na 8 stanovištích: 

 Cvičení rychlosti a postřehu 

 Překonání strachu a překážek 

 Hod na cíl, plížení 

 Hasičský sport 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/projekt-zdravi/
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 Rostliny a léčivé byliny 

 Překážková dráha 

 Zdravověda 

 Záchranný systém 

Žáci 3. – 5. ročníku ZŠ si vyzkoušeli své dovednosti v 6 členných družstvech na trase cca 1 

km. Na soutěžící čekalo 6 stanovišť s více či méně náročnými úkoly: 

 Zdravověda 

 Topografie 

 Poznávání předmětů  

 Hod granátem do výseče, odhad vzdálenosti 

 Poznávání rostlin 

 Krabička poslední záchrany 

Žáci 2. stupně branný závod zdolávali také v 6 členných družstvech na trase cca 3 km. 

Pedagogové si pro ně připravili následující stanoviště: 

 Zdravověda 

 English signs – znaky, cedule, symboly 

 Test o obci 

 Hod granátem do výseče, odhad vzdálenosti 

 Poznávání rostlin 

 Střelba ze vzduchovky 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/branny-zavod/ 

PROJEKT „INTERAKTIVNÍ ŠKOLA“ 

     Jedním z hlavních cílů naší školy je zvyšování úrovně vzdělávání dětí a žáků, a to mimo 

jiné také prostřednictvím moderních interaktivních metod výuky za využití ICT technologií. 

S potěšením jsme tudíž obdrželi vyrozumění o výsledku výběrového procesu, kdy 

Moravskoslezský kraj rozhodl o finanční podpoře našeho projektu Interaktivní škola – 

CZ.1.07/1.1.24/02.0017 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Finanční podpora z veřejných prostředků na výše uvedený grantový projekt je 983 144,01 Kč. 

     Cílem projektu je pokračovat v zavádění takových metod ve výuce, které umožní aktivní 

zapojení žáků s názornou audiovizuální prezentací probírané látky. Navazujeme tak na 

dlouhodobý proces ve vzdělávání učitelů, vybavování školy moderní technikou a přípravy 

moderních digitálních učebních materiálů. 

     Obsahem projektu je vytvoření pomůcek a metod výuky, které budou aplikovány 

v předmětech – Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Prvouka, Přírodověda, Dějepis, 

Informatika, Dopravní výchova a Výchova ke zdraví. Další, neméně důležitou, částí bude 

rozšíření počtu interaktivních tabulí. 

     Jsem přesvědčen, že tato aktivita, která byla zahájena 1. června, přispěje k zefektivnění a 

zkvalitnění výuky v naší škole.  
 

 

 

 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/branny-zavod/
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PROJEKT „CHARITA“ 

     Květen byl na naší škole opět jako v loňském roce věnován charitativní pomoci. 

Uskutečnil se již 2. ročník charitativní akce, které se účastnili žáci Základní a mateřské školy 

s rodiči. Děti darovaly hračky, sportovní potřeby, knihy a výrobky, které vyrobily ve svých 

třídách. Tyto předměty si pak mohly zakoupit za symbolickou cenu a vybrat organizaci které 

budou finance předány. Všichni účastníci byli odměněni mašličkou účasti. Celkem bylo 

vybráno 6 972 Kč. Tato částka je věnována organizaci „Život dětem“. Všichni, kteří přispěli, 

měli dobrý pocit z toho, že mohli tímto způsobem pomoci. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/charita-2012-2013/ 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků    

     Další vzdělávání pracovníků školy probíhalo dle potřeb školy a zájmu jednotlivých 

pracovníků a bylo hrazeno částečně z finančních prostředků na ONIV, z operačního programu 

OPVK 1.4 – „šablony“ a částečně z provozních prostředků. 

A/  Vzdělávání vedoucích pracovníků bylo směrováno především k projektu EU –  

      peníze školám, k otázkám řízení školy, odměňování pedagogických a nepedagogických 

      zaměstnanců, změnám školské legislativy, podnětnou byla exkurze do fakultních škol 

B/  Výchovná poradkyně absolvovala školení Den výchovného poradenství, metodickou 

     poradnu, Integrativní korekční program pro děti s ADHD       

C/  Rovněž 2 studující cizího jazyka (angličtina) ukončili v tomto školním roce  

     další rok jazykového vzdělávání organizovaného KVIC Opava. 1 vyučující úspěšně 

     dokončil roční konverzační kurz jazyka španělského. 

D/  Úspěšnou prioritou školy (viz. inspekční zpráva) zůstává vzdělávání učitelů ve využívání  

      moderní didaktické techniky ve vyučování. S tímto záměrem absolvovali učitelé I. i II. 

      stupně školení „Activinspire“.  

E/  Tři kolegyně z prvního stupně absolvovaly několikadenní školení, které podporuje metodu 

     čtení „Sfumato“, která je již třetím rokem využívána v prvních ročnících při výuce českého 

     jazyka. V příštím školním roce se naše škola stane místem, kde bude tato metoda 

     zprostředkovávána dalším zájemcům formou vzdělávání v rámci KVIC Nový Jičín. 

F/ Z dalších vzdělávacích aktivit vybírám: 

 Metodická podpora k nácviku čtení, psaní a počítání 

 Zábavná angličtina – zpíváme, tančíme, malujeme 

 Anglická gramatika hrou 

 Inspiromat aneb speak, speak, speak 

 Literatura v angličtině a angličtina v literatuře 

 Methodischer Gulash 

 Jak učit dějepis na 1. stupni 

 Matematika činnostně v 6. ročníku 

 Matematika – metody prof. Hejného 

 

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

     nabídky vzdělávacích středisek. 

     Navštívené vzdělávacích akce a školení byly hodnoceny kladně.  

 

 

 

 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/charita-2012-2013/
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Olympiády a soutěže jednotlivých předmětů 

 

Jméno Třída Soutěž Umístění  Kategorie 

Kristýna Stromská IX. Přírodovědný klokan 
1. místo (školní kolo) Kadet 

Ondřej Večerek IX. Přírodovědný klokan 
2. místo (školní kolo) 

Kadet 

Kateřina Langrová IX. Přírodovědný klokan 
3. místo (školní kolo) 

Kadet 

Kristýna Stromská IX. Olympiáda v Čj 1. místo (školní kolo) 
13. – 16. (okresní kolo) 

 

Kristýna Stromská IX. Dějepisná olympiáda 
1. místo (školní kolo) 
11. – 12. (okresní kolo) 

 

Lucie Stříbná IX. Recitační soutěž NJ 1. místo 
 

Ondřej Večerek IX. Přírodovědná soutěž 
bez umístění  

Petra Harasimová IX. Přírodovědná soutěž 
bez umístění  

Kristýna Stromská IX. Přírodovědná soutěž 
bez umístění  

Lucie Stříbná IX. Olympiáda v Nj 1. místo (školní kolo) 
7. místo (okresní kolo) 

 

Marie Hartmanová IX. Olympiáda v Nj 2. místo (školní kolo) 
9. místo (okresní kolo) 

 

Petra Harasimová  IX. Matematická olympiáda 
8. – 12. místo (okresní kolo) 
71. místo (krajské kolo) 

 

Kristýna Stromská IX. Chemická olympiáda 
1. místo (školní kolo) 
17. místo (okresní kolo) 

 

Michal Hausknecht IX. 
Soutěž v anglickém 
jazyce 

1. místo (školní kolo) 
8. – 10. místo (okresní kolo) 

 

Martina Wranová VII.  
Soutěž v anglickém 
jazyce 

2. místo (školní kolo) 
17. místo (okresní kolo) 

 

Kristýna Stromská IX. Zeměpisná olympiáda 
28. místo (okresní kolo)  

Jakub Fojtík VI. A Zeměpisná olympiáda 
24. místo (okresní kolo)  

Marek Michalík VII.  Zeměpisná olympiáda 
30. místo (okresní kolo)  

Jakub Toběrný VI. B Pythagoriáda 1. místo (školní kolo) 
26. – 28.. místo (okresní kolo) 

 

Radek Lasák VI. A Pythagoriáda 2. místo (školní kolo) 
24. – 25. místo (okresní kolo) 

 

Matěj Solisch VII.  
Biologická olympiáda  

1. místo (školní kolo) 
33. místo (okresní kolo) 

Kat. D 

Adam Vido IX.  Biologická olympiáda  
2. místo (školní kolo) 
27.. místo (okresní kolo) 

Kat. C 

 

Marek Skuplík II.  
Opavský Skřivánek 

1. místo (školní kolo) 
3. místo (okresní kolo)  
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Karolína Lipinová II. Recitační soutěž 
1. místo (školní kolo) 
 2. místo (okrskové kolo) 
bez umístění (okresní kolo) 

I. kat. 

Michaela 
Teichmannová 

V. Recitační soutěž 
1. místo (školní kolo) 
 2. místo (okrskové kolo) 
bez umístění (okresní kolo) 

II. kat. 

Jakub Müller VII.  
Recitační soutěž 

1. místo (školní kolo) 
 2. místo (okrskové kolo) 
bez umístění (okresní kolo) 

III. kat. 

Hana Bolatzká VIII. 
Recitační soutěž 

1. místo (školní kolo) 
 2. místo (okrskové kolo) 
bez umístění (okresní kolo) 

IV. kat. 

  
 
  

  
  

Chlapci  VIII. – IX. 
Mistrovství Hlučínska ve 

florbalu 
1. místo 

 

Chlapci  IV. – V.  Florbal NS 3. místo 
 

Chlapci VIII. – IX. ORION FLORBAL CUP 
2. místo (okrskové kolo) 
2. místo (okresní kolo)  

Dívky IV. – V. 
Preventan Cup  - 
vybíjená - dívky 4. - 5. 
ročník              

1. místo (okrskové kolo) 
2. místo (okresní kolo)  

Chlapci + dívky IV. – V. 
Preventan Cup  - 
vybíjená - dívky 4. - 5. 
ročník              

bez umístění Otevřená kat. 

 

Charakteristiku, hodnocení, fotodokumentaci a mnoho dalších zajímavých informací  

z jednotlivých soutěží naleznete na těchto odkazech našich webových stránek: 
 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/olympiada-skolnich-druzin-

chuchelna-2012/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/mistrovstvi-hlucinska-ve-florbalu-

bolatice-2012/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/od-pohanskych-zvyku-ke-

krestanskym-tradicim-aneb-olympiada-v-dejepise/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/olympiada-v-ceskem-jazyce/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/mezinarodni-pevecka-soutez-

bojanow-2012/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/vicemistri-okresu-opava/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/olympiada-v-anglickem-jazyce/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/recitacni-soutez-2013/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/biologicka-olympiada-2013/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/zemepisna-olympiada-2013/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/pythagoriada-2013/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/opavsky-skrivanek-2013/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/matematicky-klokan-2013/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/soutez-sing-a-song/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/cervnova-latka/ 

 

                  

 

 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/olympiada-skolnich-druzin-chuchelna-2012/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/olympiada-skolnich-druzin-chuchelna-2012/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/mistrovstvi-hlucinska-ve-florbalu-bolatice-2012/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/mistrovstvi-hlucinska-ve-florbalu-bolatice-2012/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/od-pohanskych-zvyku-ke-krestanskym-tradicim-aneb-olympiada-v-dejepise/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/od-pohanskych-zvyku-ke-krestanskym-tradicim-aneb-olympiada-v-dejepise/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/olympiada-v-ceskem-jazyce/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/mezinarodni-pevecka-soutez-bojanow-2012/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/mezinarodni-pevecka-soutez-bojanow-2012/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/vicemistri-okresu-opava/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/olympiada-v-anglickem-jazyce/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/recitacni-soutez-2013/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/biologicka-olympiada-2013/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/zemepisna-olympiada-2013/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/pythagoriada-2013/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/opavsky-skrivanek-2013/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/matematicky-klokan-2013/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/soutez-sing-a-song/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/cervnova-latka/


 19 

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. Podobně jako žáci 3., 5. a 9. ročníku, kteří se zapojili do 

srovnávacích testů SCIO, respektive celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků 

na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. 

 

 

8.2 Další školní a mimoškolní aktivity 

a) Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2012/2013: 

Název zájmového kroužku vedoucí termín 

1. Anglický jazyk pro 5. - 7. ročník Bc. Irena Pavelková pátek 7.00 - 7.45 hod. 

2. Německý jazyk pro 6. ročník Mgr. Kamila Fialová středa 7.00 - 7.45 hod. 

3. Německý jazyk pro 7. ročník Mgr. Kamila Fialová čtvrtek 7.00 - 7.45 hod. 

4. Německý jazyk pro 8. - 9. ročník Mgr. Kamila Fialová pondělí 7.00 - 7.45 hod. 

5. Přípravný pěvecký sbor Mgr. Blanka Kučejová pondělí 14.30 - 15.15 hod. 

6. Hra na zobcovou flétnu 1 Mgr. Kateřina Nyczová pondělí 13.15 - 13.45 hod. 

  
středa 12.15 - 12.45 hod. 

7. Pěvecký sbor Mgr. Magdaléna Czudková pondělí 15.30 - 16.30 hod. 

8. Hra na zobcovou flétnu 2 Mgr. Gabriela Langrová pátek 7.00 - 7.45 hod. 

  
pondělí 13.15 - 14.00 hod. 

9. Florbal Mgr. Petr Nycz pátek 14.00 - 15.00 hod. 

10. Hra na kytaru Sylva Lacková pondělí 15.00 - 16.00 hod. 

  
pátek 15.00 - 16.00 hod. 

11. Keramický kroužek Ludmila Moravcová úterý 15.00 - 16.00 hod. 

  
čtvrtek 15.00 - 16.00 hod. 

12. Výtvarný kroužek Nikol Harazimová pondělí 13.00 - 15.00 hod. 

13. Street dance - tanční kroužek Táňa Klemensová pondělí 15.30 - 16.30 hod. 

14. Angličtina - děti Petra Stoczková středa 13.30 - 14.30 hod. 

15. Angličtina pro MŠ Štěpánkovice Petra Stoczková úterý 10.00 - 11.00 hod. 

16. Bojová umění Martin Bolacký, Jindřich Čekala středa 17.30 - 19.00 hod. 

17. Mažoretky Michaela Šrámková středa 15.30 - 17.00 hod. 

18. Florbal a jiné sporty Pavla Fiedlerová čtvrtek 14.00 - 15.00 hod. 

19. Gymnastika Pavla Fiedlerová čtvrtek 15.15 - 16.15 hod. 

20. Mažoretky                 A. Jonešová, Z. Straková 

21. Floriánci                  B. Vybrančík, I. Lihotská, J. Šímová 

22. Hravá angličtina                M. Teichmanová 

23. Hra na zobcovou flétnu               I. Pekařová 
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Komentář: 

     Tato oblast zaznamenala podstatnou změnu. 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 a TJ Sokol Štěpánkovice, 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: 

 

VEČER KOUZELNÝCH SVĚTÝLEK 

Naší školu navštívili v pátek 9. 11. 2012 tři slavní kouzelníci – Harry Potter, Hermiona a 

Jinny.  Konal se totiž tradiční Večer kouzelných světýlek. Od hasičské zbrojnice se linul 

dlouhý průvod zářících lampiónů a v naší tělocvičně už čekalo 15 nejlepších zpěváků, kteří 

byli vybráni, aby reprezentovali svou třídu v pěvecké  soutěži Carusoshow. Naše porota, 

sestavená z kouzelníků bradavické školy, Dolores Umbrigtová, Severus Snipe a profesorka 

MacGonagalová, neměla vůbec lehkou práci, neboť bylo velmi těžké udělit spravedlivě body. 

Po velkém pěveckém klání rozhodla porota následovně: na prvním místě zazářila děvčata ze 

čtvrté třídy Veronika Čížková a Karolína Kotzurová s písní Pátá. Druhá místa byla udělena 

dvě. Leoně Drastíkové z páté třídy, která zazpívala píseň Sladké mámení a  Marku Skuplíkovi 

ze druhé třídy,  jenž  svým čistým a pronikavým hlasem zazpíval píseň o Mláďatech.  Na 

třetím místě zabodovala děvčata ze 3. A  - Julie Běláková a Nela Drastíková – která ohromila 

porotu písní Okoř.  V závěru pěvecké soutěže si zazpívaly děti z 1. B píseň Žabička maličká a 

žáci páté třídy si připravili hudební vystoupení o Halloweenu v anglickém jazyce. 

Strašidla naší školy si v tento den také přišla na své. Na stezce odvahy, kde svítí pouze 

lampióny, se dětem určitě líbilo, ale strach zde také trošku panoval.  A tak všechny děti, které 

stezku odvahy zvládly, dostaly sladkou odměnu. 

Poděkování si zaslouží rodičovské sdružení, které se postaralo o bohaté a vynikající 

občerstvení,  a také  Sbor dobrovolných hasičů, kterým děkujeme za  bezpečnost 

lampionového průvodu. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/vecer-kouzelnych-svetylek/ 

 

VÁNOČNÍ KONCERT A VÁNOČNÍ JARMARK 

Druhá neděle adventní se v naší obci nesla v duchu vánočních písní, koled, perníčků a 

vánočních dekorací. V místním kinosále se totiž konal koncert , kde vystoupila hned tři 

hudební tělesa. Přípravný pěvecký sbor, pod vedením p. uč. Blanky Kučejové, sestavený 

z dětí předškolního věku a dětí 1. a 2. třídy, zazpíval vánoční písně o Ježíškovi, panně Marii, 

o velbloudech, děti doprovodily písně Orffovými hudebními nástroji, ale hlavně zazpívaly 

krásně s radostí a nadšením. 

Školní pěvecký sbor Štěpánek,  vedený p. uč. Magdalénou Czudkovou a doprovázený na 

klavír Veronikou Kociánovou, předvedl to nejlepší, co se v posledních měsících naučil.  

Zazněly známé vánoční písně Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, Jaromíra Nohavici či 

Fleretu – píseň Zafúkané. Nejlepší zpěváci se předvedli v sólových partech a děti opět 

ukázaly, že zpěv je opravdu baví. 

Našim vzácným hostem byl pěvecký sbor Bosanova z Kobeřic se sbormistryní Annou 

Tošerovou. Děti nám zazpívaly krásné koledy také  s vynikajícími sólovými výstupy.   

Zazněla zde také píseň Jaromíra Nohavici Ladův Betlém, kterou můžeme slyšet i v rádiu. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/vecer-kouzelnych-svetylek/
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Na závěr koncertu si  pěvecké sbory Štěpánek a Bosanova zazpívaly píseň Světové Vánoce 

Uhlíře a Svěráka a bonusem  byla píseň Purpura, kterou si diváci mohli zazpívat s dětmi. 

V předsálí  se konal vánoční jarmark. Ke koupi byly  perníčky, cukroví, přání, ozdoby na 

vánoční stromeček, andílci i další vánoční dekorace.  Koupí vstupenky či těchto vánočních 

věcí přispěli diváci na pomůcky a rozvoj naší krásné školy. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/vanocni-koncert-a-vanocni-

jarmark/ 

 

 

ZPÍVÁME PRO MIMINA – 4. 4. 2013 
Jaro je pro náš pěvecký sbor Štěpánek symbolem  koncertu „Zpíváme pro miminka“. Třináctý 

ročník této charitativní akce, jejíž výtěžek jde na kojenecký ústav v Opavě, byl pro celý náš 

sbor výjimečnou akcí, protože tři dny před koncertem nám onemocněla klavíristka. Udělali 

jsme tedy vše možné i nemožné a sbormistryní se ze dne na den stala paní učitelka Sylva 

Lacková a na klavír doprovázela paní učitelka Magda Czudková.  Zpívali jsme celkem třikrát. 

Ráno pro všechny sbory, které vystupovaly, v poledne pro děti opavských škol a večer pro 

rodiče, babičky, dědečky a všechny ostatní, kteří chtěli touto formou pomoci dětem 

v kojeneckém ústavu. V letošním repertoáru nechyběly písně Z. Svěráka a J. Uhlíře (Počítací, 

Nám se stalo něco překrásného) a známá píseň E. Presleyho Can´t help falling. Mezi sólistky 

tentokrát patřily Leona Drastíková, Jana Maiwaldová, Karolína Kotzurová, Kristýna 

Stromská, Marie Volná a sólo si zazpívali i dva chlapci ze 7. třídy Jakub Müller a Jiří 

Stareček. Anglickou píseň na flétny doprovodila děvčata z 5. třídy Barbora Harasimová, 

Barbora Čušková a Michaela Teichmanová, na buben hrála Kristýna Stromská. Všechny děti 

zpívaly moc pěkně a náš sbor dostal velkou pochvalu paní dirigentky Ivany Kleinové. 

Děkujeme. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/zpivame-pro-miminka-2013/ 

 

 

KLOBOUKOVÝ PLES 
V neděli 10. 2.  se tělocvična naší školy zaplnila nedočkavými tanečníky v nejrůznějších 

maskách. Všude kolem byla spousta klobouků, protože ples nesl název „Kloboukový“. 

V úvodu se nám promenádou představily všechny nádherné masky a rej dětí začal. 

Programem nás provázela děvčata deváté třídy (Katka Langrová, Denisa Witassková a 

Maruška Hartmanová), která předváděla ostatním své taneční kreace. 

Program zpestřilo vystoupení mažoretek z MŠ pod vedením A. Jonešové a Z. Strakové. Tanec 

střídaly soutěže, které si připravili učitelé jednotlivých tříd. Prvňáčci soutěžili s koštětem 

v „rytmu Saxany“, „Námořníci“ z 2.třídy lovili ryby pro mořskou pannu „Chamtiví 

hastrmani“ ze 3.třídy sbírali dušičky, z dalekého východu k nám zavítali „Japonci“, čtvrťáci, 

kteří nám ukázali, že hůlky nejsou pouze k jídlu a v „piráty z Karibiku“ se proměnili páťáci. 

K poslechu a tanci nám hrál Martin Kříž, o bohaté občerstvení a tombolu se postaralo 

Sdružení rodičů. 

Spokojenost dětí svědčila o správné zábavě. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/maskarni-ples-2013/ 

 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 2. STUPNĚ 

Umí žáci jednotlivých tříd spolupracovat, povzbudit se, přijmout porážku?  Na tuto otázku 

nám pomohlo nalézt odpověď zábavné odpoledne, které pro žáky vyššího stupně připravili 

jejich třídní učitelé. 

V pondělí 11. února 2013 od čtyř hodin odpoledne mezi sebou soupeřili zástupci jednotlivých 

tříd vyššího stupně v zajímavých a netradičních soutěžích. 

Lyžování na suchu (opravdu jsme v tělocvičně jezdili na lyžích, ne na sněhu, ale na válcích, 

které žáci přemisťovali). 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/vanocni-koncert-a-vanocni-jarmark/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/vanocni-koncert-a-vanocni-jarmark/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/zpivame-pro-miminka-2013/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/maskarni-ples-2013/
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Slepec (slovní navigace spolužáka, který s  šátkem na očích musel překonávat různé 

překážky). 

Okapy (přemisťování tenisového míčku v rourách). 

Čára (stará známá hra s mincemi, kde jsme místo kovových mincí použili papírové kartony). 

Hod na cíl (chytání ringo kroužků na dřevěnou tyč). 

Celkovým vítězem se stala devátá třída, druhé místo obsadila  šestá A třída, bronzovou 

příčku  získala sedmá  třída. 

Závěrem mohu s radostí konstatovat, že žáci vyššího stupně jsou schopni spolupráce, umí 

povzbudit jeden druhého, ocení vítěze, a co je velmi důležité, umí přijmout porážku. 

A O TO PŘECE JDE. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/zabavne-odpoledne-2-stupne-

2013/ 

 

 

ÚČESOMÁNIE 

Účesománie,  aneb co máš na hlavě je téměř stejně důležité jako to,  co máš v hlavě. 

Ve čtvrtek 11. 4. 2013 proběhl na naší škole již třetí ročník soutěže zaměřené na kadeřnické 

dovednosti dětí  s názvem „Účesománie“, jejímž výsledkem jsou  nejhezčí, nejoriginálnější 

zkrátka nej…  účesy, které tvoří amatérští kadeřníci – děti nižšího a vyššího stupně -  na 

hlavách dobrovolníků – svých spolužáků. 

Aby se soutěžící ani diváci nenudili, zatančily jim mažoretky z MŠ Štěpánkovice, děvčata 

z tanečního kroužku Street dance a mažoretky z 1. třídy. Poté se mohli všichni přihlížející 

zúčastnit několika bonbónových soutěží. Vytvořené modely hodnotily paní učitelky ZŠ a 

především vychovatelky ze ŠD, které celou soutěž připravily a zajistily. 

Všechny výtvory byly úžasné, ale vítěz byl vždy jen jeden. V I. kategorii vyhrála Adriana 

Pavelková     z I. B třídy se svým „sponkovým“ účesem. Ve II. kategorii zvítězila Tereza 

Šišovská ze IV. třídy s „rozkvetlou loukou“. „Velikonoční vajíčka“ na hlavě Míši 

Gregořicové zajistily výhru VI. třídě.          Ve IV. kategorii získala nejvíce bodů skvělá 

„homole“ Hanky Minksové z VIII. třídy. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/ucesomanie-2013/ 

 

 

PRAJZSKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA 

Ve středu 8. května naše škola za krásného májového počasí hostila další kolo Prajzské 

volejbalové ligy.  

Jsme velice rádi, že naše pozvání přijaly týmy ze škol v Kravařích a Kobeřicích, dále zástupci 

Sdružení rodičů, Obecního úřadu a v neposlední řadě také juniorů z Kravař. Z ohlasů 

účastníků usuzujeme, že akce byla zdařilá a již nyní se těšíme na další sportovní klání.  

Sportu zdar! 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/prajzska-volejbalova-liga-2013/ 

 

 

DĚTSKÝ DEN 2013 
Letošní počasí připravilo učitelům, dětem a organizátorům ze Sdružení rodičů a přátel školy 

mimořádnou dávku adrenalinu. Těsně před zahájením slavnosti se silně rozpršelo a protože to 

dlouho nevypadalo, že by se  obloha vyjasnila, nezbývalo nic jiného, než přestěhovat 

aparaturu, účinkující děti a početné  přihlížející  diváky do tělocvičen a připravený program 

prezentovat zde. 

Všechna vystoupení akademie ke Dni dětí v tomto roce  spojovalo téma Člověk v zrcadle 

času, a tak k nám z hlubokého pravěku přicestovali žáci 4. třídy a ve svém vystoupení všem 

ukázali, jak se pravěkému  člověku  žilo. O pohádkovém životě lupičů, lapků a loupežníků 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/zabavne-odpoledne-2-stupne-2013/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/zabavne-odpoledne-2-stupne-2013/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/ucesomanie-2013/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/prajzska-volejbalova-liga-2013/
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z temného středověku  nám ve svém vystoupení vyprávěly děti  z prvních tříd,  po nich nás na 

do Ameriky 19. století  ve svém country tanci přenesli druháci. Ke krásnějšímu počasí se 

pokoušeli přemluvit „Duhovou vílu“ ve svém vystoupení žáci 3. třidy, kteří tančili 

s deštníčky, stuhami a kapičkami. 

Větší děti se ve svých tanečních číslech zaměřily spíše  na moderní dobu. Páťáci se podle  

remixu roztančili v rytmu street dance, šesťačky se vlnily na hudbu Nicky Minaj a objevily se 

také ve svižné a rytmické taneční kreaci, kterou si připravily  společně dívky  z 6.,7. a 8.  tříd. 

Všichni přítomní diváci jistě nezapomenou na vtipný a hravý „Tanec v černé a bílé“ v podání 

děvčat z deváté třídy. Tento tanec pod názvem Black and White Dance můžete zhlédnout zde: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4Nx5kTkwPNw .  Všechna 

vystoupení dětí ze základní školy byla proložena tanečními kreacemi mažoretek z mateřské 

školy a Centra volného času v Kravařích. 

Taneční čísla se všem účinkujícím i v improvizovaných podmínkách vydařila  a  sklízela 

velký a  zasloužený potlesk. 

Po skončení připraveného programu si návštěvníci mohli prohlédnout třídy, popř. se zastavit u 

stánku s drobnými předměty, některý si zakoupit  a podpořit dobou věc.  Výtěžek plynoucí 

z jejich prodeje každoročně zasílá naše škola některé z charitativních organizací. Pro děti byly 

připraveny atrakce, např. malování na obličej, soutěže, hry  a tanečky v tělocvičnách,  balónky 

plněné héliem …  Velice příjemná atmosféra nakonec vznikla v atriu, kde  pod  připravenými 

stany návštěvníci vesele debatovali u výtečného občerstvení,  které přichystali rodiče 

angažovaní v  SRPDŠ. 

Ani nepřízeň počasí nám nepokazila naši  výbornou náladu a můžeme konstatovat,  že  celé 

odpoledne  jsme strávili v milé společnosti  velice příjemně.  Všem účinkujícím dětem, 

učitelům, kteří své žáky na akademii připravovali, organizátorům  a všem zúčastněným patří 

naše obrovské díky. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/detsky-den-2013/ 

 

 

KONCERT V KOBEŘICKÉM KOSTELE  
V závěru školního roku byl náš pěvecký sbor pozván na koncert k 10. výročí založení 

pěveckého sboru Kopretinky z Kobeřic. V nádherném prostředí kobeřického kostela jsme 

zapěli čtyři  písně z našeho repertoáru, opět vystoupily naše skvělé sólistky Leona Drastíková 

a Barbora Harasimová a se svými flétnami také Michaela Teichmanová, Barbora Harasimová 

a Barbora Čušková. Zazpívali jsme si společné písně se sborem Bosanova pod vedením p. uč. 

Anny Tošerové, a to byly tentokrát Preslyho I can´t help a naprosto úžasná píseň  Adiemus 

v latině, v doprovodu keybordu a flétny. Na úplný závěr si všechny 3 sbory zazpívaly lidovou 

píseň Den se usmívá, jejíž autorkou je sbormistryně Kopretinek p. uč. Lýdie Hanzlíková.  Byl 

to opět další nezapomenutelný zážitek. Děti předvedly to nejlepší, co se naučily a už dnes se 

těšíme na další společný koncert, neboť se nám s Bosanovou zpívá velmi dobře! 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/koncert-v-kostele-v-kobericich/ 

 

 

SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ K ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU 

Slavnostní shromáždění žáků, pedagogů a hostů k závěru školního roku 2012/2013 proběhlo 

ve čtvrtek 27. června v Kulturním domě ve Štěpánkovicích a obsahovalo následující části: 

1. Hodnocení prospěchu a chování žáků 1. a 2. stupně školy za II. pololetí  

2. Prezentace čtenářských dovedností našich prvňáčků  

3. Vyhodnocení soutěží posledního období, a to ve sběru starého papíru a ve skoku 

vysokém 

4. Hodnocení činností žáků ve Sboru dobrovolných hasičů 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4Nx5kTkwPNw
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/detsky-den-2013/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/koncert-v-kostele-v-kobericich/
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5. Hodnocení činností žáků v tělovýchovné jednotě Sokol 

6. Hodnocení činností žáků v opavském atletickém oddíle a oddíle voltiže na Albertovci 

7. Předání daru v rámci projektu CHARITA 

8. Rozloučení s deváťáky 

9. Závěrečné vystoupení - ŠKOBRÁNEK 

Shromáždění se účastnili naši hosté - za vedení obce pan starosta Halfar a pan místostarosta 

Nevřela, za štěpánkovickou farnost pan farář Jonczyk, za školskou radu a sdružení rodičů pan 

Kurka dále obecní knihovnice paní Wihodová, zástupce spolků za hasiče pan Vybrančík, za 

TJ Sokol pan Drastík, za občanské sdružení Život dětem paní Kostková a Pluháčková, za 

atletický oddíl Sokol Opava paní Gellnarová a za oddíl voltiže slečna Komárková. 

Závěrečnou prezentaci IX. třídy můžete zhlédnout zde: 

http://www.youtube.com/watch?v=1qGNDQXwbiQ 

 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/slavnostni-shromazdeni-zaku-

pedagogu-a-hostu-k-zaveru-skolniho-roku-2012-2013/ 

 

 

UKÁZKOVÉ HODINY V MŠ, TVOŘIVÉ DÍLNY 

Ukázková hodina u BERUŠEK. Ve středu 10.10. v 15 hod se sešli maminky a tatínkové, aby 

se podívali na zručnost a šikovnost svých dětí  především v oblasti jemné motoriky. Po 

motivačním úvodu o charakteristických znacích podzimu děti pracovaly s papírem, nůžkami, 

lepidlem a pastelkami. Jejich úkolem bylo vyrobit si leporelo s obrázky ovoce a zeleniny. 

Některé úkol zvládly na jedničku, jiné se trošku trápily, ale výsledek byl moc pěkný. V závěru 

jsme si zahráli veselou pohybovou hru Na sběrače, do které se zapojily i některé maminky. 

Hodina splnila svůj účel a všichni jsme byli spokojeni. Na další spolupráci se těší paní uč. 

Dáša a Hanka. 
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/ukazkova-hodina-u-berusek-

podzim-2012/ 

Ukázková hodina výchovné činnosti třídy Kuřátek 2012 

Ve čtvrtek odpoledne ukázaly děti z Kuřátek svým rodičům jak si spolu hrají, jak se učí 

poznávat kolem sebe vše nové. Vyprávěli jsme si o podzimu a jeho znacích. 
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/ukazkova-hodina-vychovne-

cinnosti-tridy-kuratek-2012/ 

Podzimní tvořivá dílna u Motýlků 2012 

Ve středu 31.10. odpoledne se třída Motýlků proměnila ve tvořivou dílnu „Skřítka 

Podzimníčka“. Děti si spolu se svými maminkami vytvořily z dýní, listů a různých přírodnin 

roztomilé skřítky a strašidýlka. Podívejte se! 
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/podzimni-tvoriva-dilna-u-

motylku-2012/ 

Podzimníčci u Sluníček 2012 

Čtvrteční odpoledne patřilo ve třídě Sluníček dětem a jejich rodičům. Spolu se podíleli na 

tvoření Podzimníčků, ze kterých si udělali krásnou výzdobu v šatně i na chodbě. Stříhání. 

skládání a hlavně lepení bylo tou nejčastější prací, kterou bylo u Sluníček vidět.Podívejte se 

na naše díla. 
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/podzimnicci-u-slunicek-2012/ 

Odpoledne tatínků a dědečků u Motýlků 

Ve třídě „Motýlků“ si děti a p. učitelky Iva a Monika pozvaly tatínky a dědečky na radostné 

odpoledne plné her a zábavy. Všichni se s chutí zapojili do všech soutěží, např. stavění 

komínů z kostek, tanec na tatínkových nohách nebo poznávání tatínka podle hlasu. Spousty 

legrace jsme prožili, když taťkové omotávali své děti toaletním papírem – vytvářeli mumie 

nebo když poznávali své děti podle nožek. Na závěr děti nakrmily své tatínky či dědečky 

http://www.youtube.com/watch?v=1qGNDQXwbiQ
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/slavnostni-shromazdeni-zaku-pedagogu-a-hostu-k-zaveru-skolniho-roku-2012-2013/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/slavnostni-shromazdeni-zaku-pedagogu-a-hostu-k-zaveru-skolniho-roku-2012-2013/
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/ukazkova-hodina-u-berusek-podzim-2012/
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/ukazkova-hodina-u-berusek-podzim-2012/
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/ukazkova-hodina-vychovne-cinnosti-tridy-kuratek-2012/
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/ukazkova-hodina-vychovne-cinnosti-tridy-kuratek-2012/
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/podzimni-tvoriva-dilna-u-motylku-2012/
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/podzimni-tvoriva-dilna-u-motylku-2012/
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/podzimnicci-u-slunicek-2012/
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výborným pudinkem. Akce se velmi podařila a všichni odcházeli domů s nadšením a 

úsměvem na rtech. 
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/odpoledne-tatinku-a-dedecku-u-

motylku/ 

Ukázková hodina výchovné činnosti u Sluníček 

V úterý dne 26.2.2013 naši třídu navštívili rodiče, sourozenci a někteří prarodiče, kteří se 

přišli  podívat na to, co vše jejich děti znají, umí a dovedou. Jako týdenní téma jsme měli 

LIDSKÉ TĚLO a od toho se naše ukázka odvíjela.  

V herně děti zvládly určit části těla podle obrázku, poskládat postavu kluka jako puzzle, 

obkreslovali jsme kamarádku na velký papír a dokreslili jsme ji  jednotlivé části hlavy.  

Společně  jsme si zopakovali básničku o prstech a zatančili jsme si na písničku 

,,Hlava,ramena", u které jsme se pořádně zapotili. U stolečku pro nás pak měly paní učitelky 

připraveno obtahování panenky tužkou, která měla obrys pouze tečkovaný.  

Rodiče se tak mohli seznámit s tím, jak děti ve školce pracují a také mohli porovnat práci 

jednotlivých dětí. A protože se nám to všem povedlo, dostali jsme sladkou odměnu. 
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/ukazkova-hodina-vychovne-

cinnosti-u-slunicek/ 

Tvořivá dílna u Berušek - "Velikonoční tvoření" 

Ve středu 20. března přišli rodiče dětí ze třídy Berušek pomáhat svým dětem malovat vajíčka. 

Velikonočního tvoření různých výrobku bylo u Berušek plno. Děti si zdobily kraslice, 

malovaly sádrové odlitky. Svá umělecká díla si každý odnese před Velikonocemi domů.Všem 

se nám tvořivá dílna líbila. 
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/tvoriva-dilna-u-berusek-

velikonocni-tvoreni/ 

Tvořivá velikonoční dílna u Kuřátek 2013 

Velikonoce se pomalu krokem blíží a je třeba naše okolí pěkně vyzdobit. Proto v pondělí 25. 

března přišli odpoledne rodiče z Kuřátek do MŠ. Paní učitelky přichystaly vše co děti i rodiče 

potřebovali a pak už jen hurá do práce. Malování a lepení vajíček, výroba velikonočního 

košíčku a přání k Velikonocům zvládli všichni na velkou jedničku. Jen se podívejte, jak se 

nám dílo povedlo. 
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/tvoriva-velikonocni-dilna-u-

kuratek-2013/ 

Ukázková hodina u Motýlků 

Dne 11.4.2013 v 15,15 hodin si děti ze třídy ,,Motýlků´´ pozvaly své rodiče na ukázkovou 

hodinu výchovné činnosti. Společně jsme si povídali o přicházejícím jaru, jarní přírodě, 

kytičkách a o zvířátkách a jejich mláďatech. Ukázali jsme maminkám a tatínkům jak jsme 

šikovní a co všechno jsme se již ve školce naučili. Na závěr si děti procvičily správný úchop 

tužky při grafomotorickém cvičení, kdy pomocí teček spojovaly sluníčko a jeho paprsky. 

Dětem se toto odpoledne moc povedlo a rodiče měli radost z toho, jaké šikulky doma mají. 
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/ukazkova-hodina-u-motylku/ 

Den matek v MŠ 2013 

Druhá neděle v měsíci květnu je velkým svátkem pro všechny naše maminky a babičky. Děti 

z celé školky si s paní učitelkami připravily sváteční besídky u příležitosti Dne matek. Ve 

dnech 15. a 16. května se přišly natěšené maminky podívat na svá zlatíčka do jednotlivých 

tříd. 

Ve třídě Berušek jim děti předvedly jaké to je, když si hrají na kuchaře a umí vařit samé 

dobrotky. Ve třídě Motýlků společně přivítali písničkami a básničkami jaro, u Sluníček děti 

předvedly pásmo pod názvem "Z pohádky do pohádky" a ve třídě Kuřátek děti zahrály 

muzikálovou pohádku "Zlatovláska". Každé mamince vyskočil na tváři úsměv a někdy i 

slzičky dojetí. Připravili jsme pro ně malý dáreček i přáníčko, avšak tím nejsladším dárečkem 

od dětí byla sladká pusa. 
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/den-matek-v-ms-2013/ 

http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/odpoledne-tatinku-a-dedecku-u-motylku/
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/odpoledne-tatinku-a-dedecku-u-motylku/
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/ukazkova-hodina-vychovne-cinnosti-u-slunicek/
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/ukazkova-hodina-vychovne-cinnosti-u-slunicek/
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/tvoriva-dilna-u-berusek-velikonocni-tvoreni/
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/tvoriva-dilna-u-berusek-velikonocni-tvoreni/
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/tvoriva-velikonocni-dilna-u-kuratek-2013/
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/tvoriva-velikonocni-dilna-u-kuratek-2013/
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/ukazkova-hodina-u-motylku/
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/den-matek-v-ms-2013/
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Ukázková hodina gymnastiky v MŠ 2013 

V pondělí 20.května předvedly děti z kroužku gymnastiky svým rodičům to, co se naučily za 

celý rok v kroužku sportovní gymnastiky p.Špičkové. Cvičení motivované cestou do šmoulí 

vesnice musely děti plnit nelehké úkoly formou cvikůa různého cvičení. A protože se jim vše 

podařilo, odměnou jim byla získaná  medaile za super výkony. Gratulujeme! 

http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/ukazkova-hodina-gymnastiky-v-

ms-2013/ 

 

 

Z dalších akcí uvádím: 

 Společenský večer u příležitosti Dne učitelů 

 Společenský ples organizovaný ve spolupráci se Sdružením rodičů 

 Účast „Floriánků“ na memoriálu J. Halfara a na okresní přehlídce přípravek malých 

hasičů 

 

 

c) Ostatní školní aktivity:  
 

     Rovněž aktivity uvedené v této oblasti vycházely z celoročního plánu školy a mnohé 

z nich mají v organizaci školy své pevné místo. 

 

Environmentální výchova byla zařazena do všech ročníků:  

 žáci byli vedeni k třídění odpadu, šetření vodou jako základní podmínky života a 

šetření ovzduší 

 sběr starého papíru proběhl ve školním roce dvakrát 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/sber-papiru-na-zs-

stepankovice-2012-2013/ 

 žáci se rovněž zapojili do sběru kaštanů a žaludů   
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/soutez-ve-sberu-kastanu-

a-zaludu/ 

 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“ 

 za příznivého počasí žáci trávili velkou přestávku v atriu školy 

 v rámci grantu CZ 1.07/1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 

se žáci II. stupně zúčastnili projektu – „První pomoc – šance pro život“ 

 

 

Další akce vycházející z plánu školy: 

 návštěva Slezského divadla v Opavě – MŠ + I. stupeň  

 vystoupení klauna – MŠ 

 návštěva Slezského divadlo v Opavě – II. stupeň  

 Mikolášská nadílka pro děti MŠ a žáky I. stupně 

 příprava programu – Vítání občánků  

http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/ukazkova-hodina-gymnastiky-v-ms-2013/
http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/akce-ms/skolni-rok-2012-2013/ukazkova-hodina-gymnastiky-v-ms-2013/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/sber-papiru-na-zs-stepankovice-2012-2013/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/sber-papiru-na-zs-stepankovice-2012-2013/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/soutez-ve-sberu-kastanu-a-zaludu/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/soutez-ve-sberu-kastanu-a-zaludu/
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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 

 účast v televizní soutěži „Bludiště“ 

 výukový program „Dravci a sovy“ 

 spolupráce s Československou obcí legionářskou 

 „Veselé zoubky“ – vzdělávací kurz pro žáky 1. Třídy 

 

 

d) Volba povolání:  

     Volba povolání je součástí  rodinné výchovy, občanské výchovy a pracovních 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 – 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  

 spolupráce s pediatrem 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, Svaz zahrádkářů, 

Voltiž Albertovec, atletický oddíl TJ Sokol Opava 

 ZŠ ve Štrbě – restart družebních aktivit http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-

skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/vylet-do-strby/ 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/navsteva-deti-ze-strby/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/vylet-do-strby/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/vylet-do-strby/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/navsteva-deti-ze-strby/
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 CVČ Kravaře – poskytuje škole nabídky různých akcí, které mohou žáci navštěvovat  

( Hledá se showman, Dívka roku …)  

 ZUŠ Kravaře-Dvořisko – nadále má ve škole elokované 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 problémových 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 pediatrem a stomatologem  

 Spolupráce s gynekologickou ambulancí v Kravařích 

 VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství 

– studie nového dispozičního řešení pavilonu tělocvičen 

 Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci – protipředsudkové workshopy  

  

  

10)  Údaje o prevenci negativních jevů 

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

strategie školy na roky 2012-2015. 

     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: 

 projevy agresivity a nevhodného chování vůči spolužákům i pedagogům 

 nerespektování pokynů vyučujícího 

 neomluvená absence - záškoláctví 

      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. Přestože je docházka žáků do školy svědomitě kontrolována třídními učiteli a 

výchovnou poradkyní, koncem školního roku se objevily případy skrytého záškoláctví, které 

byly řešeny s rodiči. 

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

důvěry. Novinkou pro metodičku prevence v tomto ohledu bylo šetření klimatu školy 

respektive jednotlivých tříd, které proběhlo v prosinci, a to formou dotazníků. 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. Toto šetření bylo letos rozšířeno o získání zpětné vazby ze strany 

zákonných zástupců, Výsledky byly prezentovány a diskutovány v pedagogickém sboru a 

Školskou radou. 
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 11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

     Česká školní inspekce svou činnost na půdě školy ve školním roce 2012/2013 neprováděla. 

 
 

12. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů   

  
 Další projekt „Asistentský pobyt Comenius v rámci Programu celoživotního učení“ 

týkající se přidělení zahraničního asistenta pro výuku angličtiny byl schválen pod 

číslem COM-HI-2012-012, a v současné době se agentura snaží zajistit žádaného 

zahraničního asistenta. 

 V tomto školním roce probíhá další etapa v 30ti měsíčním projektu, „EU peníze 

školám“.  Doposud byly odevzdány čtyři monitorovací zprávy – bez připomínek ze 

strany kontrolujících orgánů – celkový náklad projektu – 1 361 634,- Kč – ukončení 

tohoto projektu je 31. 10. 2013  
 Na základě výběrového řízení byl škole schválen grant z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost s platností od 1. 6. 2013 s názvem „Interaktivní 

škola“ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.24/02.0017 v celkové hodnotě 983 144,01 Kč, 

tento projekt bude ukončen 31. 12. 2014  

 

13. Projekty financované z cizích zdrojů     
 

 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – CZ.1.07/1.2.00 

„Protipředsudkové workshop 
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14. Výsledky hospodaření 

 

Výsledky hospodaření Základní školy a mateřské školy, příspěvkové 
organizace za rok 2012 

 

  
 

    

    

    

    Státní rozpočet Příjmy Výdaje Rozdíl 

Platy 9 912 000,00    9 912 000,00    0 

OON 24 000,00    24 000,00    0 

Zákonné odvody 3 376 000,00    3 370 050,00    0 

FKSP 99 000,00    99 297,00    0 

ONIV 145 000,00    150 653,00    0 

CELKEM 13 556 000,00    13 556 000,00    0 

    

    

    

    Obec Příjmy Výdaje  Rozdíl 

Příspěvek zřizovatele 3 418 435,00        

EU peníze školám 374 698,14        

Ostatní příjmy - stravné 1 357 359,00        

                     - úplata MŠ 109 890,00        

                     - úroky 9 452,79        

                     - jiné 43 129,00        

        

Výdaje           - energie   1 589 163,32      

                     - potraviny   1 357 338,51      

                     - provozní mat.   367 975,77      

                     - provoz. služby   537 391,60      

                     - opravy,údržba    159 735,88      

                     - ostatní   378 118,40      

                     - odpisy   755 610,60      

                     - mzdy   282 330,00      

CELKEM 5 312 963,93    5 427 664,08    -114 700,15    

    

    

    

    Hospodářská činnost Příjmy Výdaje Rozdíl 

CELKEM 564 655,00    463 010,75    101 644,25    

    

    

 

Hospodaření za organizaci 
CELKEM 

 

 
ztráta 

 
-13 055,90 
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15. Výroční zpráva o poskytování informací za kalendářní rok 2012 

 

     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                            0 

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 2012/2013 pracovala dvě oddělení školní družiny s padesáti pěti 

přihlášenými žáky především z 1. – 5. ročníku. Nepravidelně navštěvovali školní družinu 

rovněž žáci vyššího stupně, kteří čekali na odpolední vyučování.  

     Pravidelný odpolední provoz pro přihlášené žáky zajišťovaly 2 vychovatelky, ranní 

nepravidelný dozor dvě uklízečky. 

     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 - úterý, čtvrtek 

 - kytara – středa, pátek 

 Soutěže:  

- drakiáda 

  - sportovní soutěže ( vybíjená, přehazovaná, florbal, skok do písku, hod do dálky ) 

      -„Účesománie“  

            - 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: - filmové představení, beseda s knihovnicí – literární akce, 

ruční dílna, výroba keramických vánočních přání, družinový desetiboj, turnaj ve 

vybíjené 4. tř., CVČ Kravaře – Hry bez hranic. 

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

tělocvičny, výzdoba kinosálu pro různé akce, prodejní výstavka knih – 2x ročně, , 

celoroční výzdoba školy, zdobení perníčků na Vánoce, malování velikonočních 

vajíček … 

 Rovněž letos jsme umožnili praxi dvěma studentkám SPgŠ v Krnově. 
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17. Závěr 

 
    Školní rok 2012/2013 byl řádně zahájen 3. září 2012 a žáci zasedli do připravených tříd. 

     Na začátku školního roku docházelo do ZŠ včetně 5 žáků, kteří plní povinnou školní 

docházku podle § 38 v zahraničí, celkem 263 žáků. Počet dětí docházející do MŠ byl 105.     

55 žáků navštěvovalo školní družinu a školní jídelna zajištovala oběd pro cca 382 strávníků 

(děti, žáky, zaměstnance školy a cizí strávníky). 

     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 v celoročním plánu 

práce. 

     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. 

     O činnosti školy je veřejnost, ať již rodičovská nebo štěpánkovická obecně informována 

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

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

mediální výchovy vytvořili redakční radu a vydávají svůj školní časopis či 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 4. 7. 2013   Mgr. Michael Pavlásek 

             ředitel ZŠ a MŠ Štěpánkovice 

 

 

 
     Výroční zpráva byla projednána Pedagogickou radou dne 2. 9. 2013 

 

     Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne  9. 10. 2013 


