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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           178 22,25 

ZŠ – 2. stupeň 6           123 20,50 

Školní družina 2             55           27,50 

Školní jídelna x           417 

/ZŠ+MŠ+zam.+c.strav./ 

x 

 

mailto:info@zsstepankovice.cz
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Komentář: 

     Na začátku školního roku jsme měli celkem 14 tříd s 300 žáky. V tomto počtu je zahrnut 

1 žák prvního a 5 žáků druhého stupně, kteří plní povinnou školní docházku podle   

§ 38 školského zákona – v zahraničí.  

     Patrná je tendence zvyšování počtu tříd v ZŠ. 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 –  III., VI . a IX ročník) a na druhé straně početné třídy (26, 27, 28 žáků 

– V., a VIII. 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 schopni uspokojit všechny zájemce o umístění dětí do MŠ (24 rozhodnutí o 

nepřijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2016/2017). Problematika je řešena se zřizovatelem 

školy, byla předmětem jednání zastupitelstva obce a výstupem bude studie rozšíření kapacity 

MŠ buď nadstavbou nebo přístavbou. 

 

1.5 Materiálně-technické podmínky školy  

     V této oblasti bylo díky dlouhodobým snahám a realizovaným projektům dosaženo 

vysokého standardu. V závěru školního roku došlo k rekonstrukci střechy pavilonu tělocvičen, 

k modernizaci prostorů šaten a se stavebními úpravami, které zabezpečí bezbariérovost školy. 

Vizí školy je revitalizace sportovišť a přilehlých venkovních prostor školy. Za tímto účelem 

se finalizuje projekt pro výběrové a stavební řízení, který byl projednán zastupitelstvem obce.     

Věřím, že tento záměr bude směřovat k posílení pozice školy jako komunitního centra obce, 

tak aby mohla tato modernizace sloužit nejen potřebám školy, ale také SDH Štěpánkovice, 

atletickému oddílu při TJ Sokol Štěpánkovice a sdružení amatérské fotbalové ligy 

Štěpánkovice.  

     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, zejména záležitostí kapacity MŠ, stavebními záměry, zájmovou 

činností, vzděláváním pedagogických zaměstnanců, kulturními, sportovními a společenskými 

aktivitami školy pro veřejnost – viz zápisy z jednání. 

 

 

 

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 

se rodiče zapojili do organizace akcí jako večer kouzelných světýlek, maškarní plesy,  

zábavného dětského dne, organizovali společenský ples pro veřejnost a další. Finančními 
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prostředky získanými z těchto akcí pak sdružení částečně dotovalo lyžařský výcvik, pobyt 

žáků v zahraničí, dopravu žáků na vzdělávací akce, učební pomůcky pro žáky 1. ročníku, 

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 v 4., 7. a 9. 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      41,86 

Počet pedagogů ZŠ   19        18,75 + 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 Roky  

pedagog. 

praxe /  

plat. stupeň  

Stupeň 

 vzděl. 

Aprobace Zařaz.do 

platové 

třídy 

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

2 zástupkyně ředitele 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 Mi  do   19 / 3   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   Sm   do 19 / 3   VŠ 1. – 5. r.    12 

12 učitelka I. stupně 1,0   An  do 27 / 4   VŠ 1. – 5. R.    12 

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

14 učitelka I. stupně 1,0   Stu  do 12/ 2   VŠ 1. -  5. r.    12 

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

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

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

18 učitel I. stupně 1,0   Kr  do 19/ 3   VŠ  1. – 5. r.    11 

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

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

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

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

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

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

25 asistent pedagoga 0,75 Mu  do 12/2 VOŠ Pedagogika      7 

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

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

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

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

 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. 

      Všichni vyučující I. stupně základní školy mělo odbornou kvalifikaci získanou 

vysokoškolským vzděláním v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 

prvního stupně.  

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

výuce hudební, výtvarné a tělesné výchovy. 

     Také všichni vyučující II. stupně splňovali pedagogickou kvalifikaci učitele II. stupně.  
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     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           2    3          6   2            5   0            0   0          0   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  0           4    4          8   0            9   0            3   0          0   6       23 

 

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 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 2014/2015 z tohoto pohledu ke změnám nedošlo. 
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4. Správní řízení   
Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

Přijetí k předškolnímu vzdělávání        22         0 

Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání        24         5 

Přijetí k základnímu vzdělávání        24         0 

Odklad povinné školní docházky          6          0 

Přestup žáka z jiné školy          5          0 

 

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

5.1 Zápis k povinné školní docházce pro šk. rok 2016/2017   

Počet prvních tříd 

  ve šk.r. 2016/2017 

Počet zapsaných dětí Z toho počet dětí 

starších 6ti let 

( nástup po odkladu) 

Počet odkladů pro 

školní rok 2017/18 

1 24 7 6 

 

Komentář: 

     U zápisu dítěte do první třídy školního roku 2016/2017 jsme registrovali 33 dětí.  4 děti 

mají trvalý pobyt v obci pouze formální – Obecní úřad. Zákonní zástupci 6 dětí 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 24 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 v nižším ročníku:  v 5.    v 7.      v 8. 

37                     1        -          -                               

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 

2 27 8 37 
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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: 293 

/+6 podle § 
38/   Chl.: 129 +5* Dí.: 164+1* 

       
      

  
     

I.stupeň 176 
/+1 podle § 
38/     

82 

+1*   94 
     

II.stupeň 117 
/+5 podle § 
38/     

47 
+4*   

70 + 
1* 

     

 

             Absence + výchovná opatření 
          

             

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

I. A 211 9,17   16         22 1     

I. B 325 14,13   20         23       

II. tř. 463 17,81   20     1   19 4 1 2 

III. A 437 23,00   11         11 7 1   

III. B 373 20,72   12         11 7     

IV. A 530 26,50   9   2     9 6 5   

IV. B 342 18,00   16         7 8 4   

V. tř. 602 21,50   18 1       10 11 7   

suma 
N.S. 3283 18,85   122 1 2 1   112 44 18 2 

VI. A 400 28,57   4         2 6 6   

VI. B 406 25,38   3   3     2 6 8   

VII. tř. 875 36,46   13 5       3 13 8   

VIII. tř. 1012 38,92   16     1   2 9 15   

IX. A 744 37,20   7 7       2 3 15   

IX. B 827 48,65   10         1 3 13   

suma 
V.S. 4264 35,86 0 53 12 3 1   12 40 65 0 

                          

suma šk. 7547 25,76 0 175 13 5 2   124 84 83 2 
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II. pololetí školního roku 

Stav 
žáků: 295 

/+6 podle § 
38/   Chl.: 130 +5* Dí.: 165+1* 

       
      

  
     

I.stupeň 177 
/+1 podle § 
38/     

83 

+1*   94 
     

II.stupeň 118 
/+5 podle § 
38/     

47 
+4*   

71 + 
1* 

     

 

             Absence + výchovná opatření 
          

             

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

I. A 414 18,00   21         22 1     

I. B 484 21,04   17         23       

II. tř. 734 28,23   18   1     19 4 2 2 

III. A 861 45,32   15         12 7     

III. B 588 30,95   9 1       11 6 2   

IV. A 658 32,90   6 2 2 1   6 6 8   

IV. B 545 28,68   7 6 1     5 11 3   

V. tř. 855 30,54   16 11       12 6 10   

suma 
N.S. 5139 29,46   109 20 4 1   110 41 25 2 

VI. A 707 50,50   8   1     2 4 9   

VI. B 676 39,76   2 2 2     2 7 8   

VII. tř. 1542 64,25   12 6 1     3 10 13   

VIII. tř. 1304 50,15   11 8 1     5 8 15   

IX. A 1115 55,75   10 7       2 3 15   

IX. B 1311 77,12   5 7       1 2 14   

suma 
V.S. 6655 56,26   48 30 5 0   15 34 74 0 

                          

suma šk. 11794 39,98   157 50 9 1   125 75 99 2 

 

 

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. 

     Kromě pochval třídního učitele a ředitele školy se 11ti žákům dostalo odměny ve formě 

návštěvy Světa techniky, kde se účastnili alchymistické dílny, fyzikální show a měli možnost 

využít interaktivních exponátů v rámci stálé expozice. 
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     Jeden žák devátého ročníku byl za svou příkladnou práci pro školu v průběhu celé školní 

docházky oceněn 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, 

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. 

Důkazem budiž udělení pouze jedné DTU za II. pololetí, k udělení DŘŠ popřípadě 

k sníženému stupni z chování jsme přikročit nemuseli. 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. 

 

6.2 Údaje o integrovaných žácích (stav k 23.3.2015) 

Druh postižení Ročník Počet žáků Z toho dívky 

Souběžně postižení více 

vadami 
1. 1 0 

Těžká vada řeči 3. 1 0 

3. 1 1 

Vada řeči 3. 1 0 

 4. 1 0 

 6. 1 0 

Lehké mentální postižení 4. 1 0 

7. 1 0 

9. 1 0 

S vývojovými poruchami  

učení 

2. 1 1 

3. 2 0 

4. 2 0 

4. 1 1 

5. 1 0 

6. 1 1 

7. 1 0 

8. 2 2 

9. 1 0 

Celkem  21 6 

 

     Celkem máme ve škole 21 žáků, kteří mají dle odborného posudku pedagogicko-

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

S těmito integrovanými žáky pracovalo osm pedagogů (kompetentních ve vzdělávání žáků 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.  
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     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.  

     Integrace žáka s těžkým tělesným postižením probíhala za využití asistenta pedagoga. 

V průběhu roku byla přijímána opatření, která reflektovala zhoršující se tělesný stav a za 

tímto účelem byla ve spolupráci se zřizovatelem školy podniknuta opatření k zajištění 

bezbariérovosti školy. 

 

6.3  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.A  IV.B   V. celkem 

Český jazyk 8 8 9 10 10 8 8 7 68 

Cizí jazyk A 

1 

A 

1 

A 

1 

A 

3 

A 

3 

A 

3 

A 

3 

A      

3+3   

 

18+3 

Matematika 4 4 4  5 5 5 5 5 37 

Prvouka 2 2 2 2 2 - - - 10 

Přírodověda - - - - - 2 2 2 6 

Vlastivěda - - - - - 2 2 2 6 

Hudební vých. 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Výtvarná vých. 1 1 1 1 1 2 2 2 11 

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 1+1 

 20 20 21 25 25 26 26 26+4 189+4 

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

 

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

Český jazyk 5 5 4 4 4  4  26 

Cizí jazyk A 3 A 3 A  3 

N  2 

 

A 3+3 

N 2+2 

A   3 

N   2   

A   3 

N   2   

A 18+3  

N 8+2  

Matematika 4 4 4 5   4   4   25 

Informatika 1 1 - - - -   2 

Dějepis 2 2 2 2 2 2 12 

Vých. k občanství 1 1 1 1 1 1   6 

Fyzika 1 1 2 2 2 2 10 

Chemie - - - 2 2 2   6 

Přírodopis 2 2 2 1 2 2 11 

Zeměpis 2 2 1 2 2 2 11 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1   6 

Výtvarná výchova 2 2 2 1 1 1   9 

Výchova ke zdraví 1 1 1 1 1 1   6 

Tělesná výchova 2  2  2 2 2  2  12 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1  1    6 

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

 29  29  30 + 1  32 + 6 31  31  182+5 

Náboženství                          1                         1 

 

 

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 (2 skupiny)        2 

 

          

8. ročník        9. ročník 

 

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

Informatika        2  
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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 – VZDĚLÁVACÍ POBYT ŽÁKŮ V POLSKU 

Čtvrteční ráno je vstupem do dlouho připravované cesty za vzděláním, novými zážitky a 

zkušenostmi. 

Prvním místem, které navštěvujeme, je koncentrační tábor Auschwitz – Birkenau (Osvětim), 

doklad tragédie stovek tisíc Židů, Poláků, Romů a obětí jiných národností. Žáci nesou v sobě 

v tichosti zvláštní atmosféru tohoto místa, poslouchají soustředěně zajímavý výklad českého 

průvodce. Je to v mnoha případech jejich první bezprostřední kontakt s tragickou minulostí 

Evropy. Tentokrát ne stránky učebnice dějepisu, ale reálné předměty a příběhy lidí dokládají 

historii, vidíme spalovací pece, plynové komory, osobní věci zabavené při příjezdu do tábora, 

dobytčí vagóny, smrtící plyn, baráky, mnoho fotek vězňů a mezi nimi i děti.  Zůstává nám 

pouze jedna otázka bez odpovědi – jak to, že lidé jsou schopni dělat jiným lidem takové věci. 

Pokračujeme ve výpravě. Před námi Staré město v Krakově, které je jedním z nejcennějších 

architektonických souborů na světě. Na Rynku vidíme překrásný Mariacký kostel, Sukiennice 

a radniční věž. Za dávnou historií se vypravujeme do podzemí, kde se nachází unikátní 

archeologické muzeum. Výstava Po stopách evropské identity nás přenáší do atmosféry 

středověkého města, najednou cítíme atmosféru trhu, tady zkoušíme různé interaktivní 

prezentace, hologramy, projekce a sledujeme krátké dokumentární filmy. Dívky jako obvykle 

nejvíce zajímá jejích tělesná hmotnost J a tentokrát první středověká váha udává hmotnost, 

která se rovná počtu kamenů a další čtecí stroj to dokonale přepočítává na kilogramy.  

Myslím, že se všichni skvělé bavíme tím nenápadným dotekem historie. Nikomu nevadí 

kilometry, které zdoláváme při procházce překrásným historickým centrem Krakova. Pod 

královským hradem Wawel nastupujeme do autobusu a slibujeme si, že tady se zítra vrátíme. 

Následuje dlouho očekáváný a zasloužený odpočinek a relax v aquaparku. Zkoušíme 

tobogány, horolezeckou stěnu, mořské vlny, divokou řeku, vodní masáž, vodní volejbal, 

skluzavky a hlídá nás všude přítomný krakovský drak chrlící … vodu. 

A teď už je čas do postýlek. Hotel Junior Krakus polýká naši 50-ti člennou výpravu. Unavení 

cestovatelé časem rychle usínají. 

Páteční ráno zahajujeme bohatou snídaní. K mání párečky, vajíčka, salámek, syrečky, 

máslíčko, kávička, čajíček nebo pro milovníky zdravého jídla křupky, marmeláda, med a 

mlíčko. 

Podél řeky Visly se vracíme pod Wawel, výlet do Krakowa bez fotky s drakem je 

nepřípustný. Tentokrát wawelský drak se ukazuje v celé kráse a chrlí na nás oheň. 

Pokračujeme krátkou návštěvou nádvoří královského hradu, chvilku se zastavíme v místech, 

které byly domovem mnoha polských králů. 

Dalším bodem výpravy je Kazimierz, krakovská městská čtvrť, které byla centrem 

židovského života po více než 500 let…než bylo během druhé světové války zničeno. 

Procházíme se úzkými uličkami, kam v hledání odpovědí na záludné otázky historie směřují 

turisté z celého světa. Návštěva malebné uličky Meiselsa připomíná pozadí dramatických scén 

z filmu Schindlerův seznam od režiséra Spielberga. Nezapomenutelným zážitkem je návštěva 

synagogy Templ. Poutavé povídání průvodce nám vysvětluje některé rozdíly mezi kulturou 
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židovskou a křesťanskou, seznamuje nás s židovským životem a zvyky. Chrám nebo 

modlitebna, ve které se nacházíme, se také významně liší od kostela. Pro zajímavost, muži 

zde musí mít pokrývku hlavy a tak při vchodu všichni účastníci mužského pohlaví si oblékají 

jarmulku. 

Posledním bodem naši výpravy je Solný důl ve Wieliczce. Prohlídka dolu je poutí přes dvacet 

velkých komor na tříkilometrové prohlídkové trase. Zpřístupněné komory se nacházejí v 

hloubkách od 64 do 135 metrů. Okamžik, na který se vždy těším, je přede mnou. Žáci 

vcházejí do podzemní kaple sv. Kingy a na jejích tvářích jako i na tvářích dalších tisíců turistů 

vidím ten zvláštní záchvěv němého úžasu nad krásou tohoto místa „Uah, tak to je síla“. Naše 

pouť končí, ještě oběd v „podzemní restauraci“ (malá poznámka a šokující zjištění… naši žáci 

nejedí zeleninu!!!). Výjimečná možnost poobědvat v hloubce 136 metrů je opravdovým 

závěrem výletu. 

Cesta domů unaveným výletníkům ubíhá velmi rychle. 

Výprava za poznáním byla velmi náročná na přípravu a samotný průběh, ale pro organizátory 

je krásnou odměnou pochvala z úst průvodců, kteří si velmi cení ukázněnosti, pozornosti a 

vnímavosti naších žáků. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/vzdelavaci-pobyt-zaku-osvetim-velicka-krakov-kazimierz/ 

 

Projekt VZDĚLÁVACÍ POBYT ŽÁKŮ V ANGLII 

Ve dnech 8. 11. - 14. 11. se vybraní žáci VIII. ročníku zúčastnili zájezdu do Anglie, a to 

v rámci projektu jazykového vzdělávání OPVK CZ.1.07/1.1.00/56.0735. O půl šesté ráno byl 

sraz před školou. Během cesty jsme přibrali dvě další školy z Lipníku nad Bečvou a 

Halenkovic. Mnoho zastávek, obědy na benzínkách, čištění zubů, nepohodlné spaní – to vše 

patřilo k naší náročné 29 hodinové cestě (více než 1800 km). Než jsme přestoupili na trajekt, 

museli jsme projít pasovou kontrolou. Na trajektu jsme si mohli zakoupit nějaké jídlo či 

suvenýry. 

Když jsme přijeli do našeho cíle – Ilfracombe (jihozápadní Anglie, Severní Devon), šli jsme 

na pěší prohlídku města. Nešlo si nevšimnout nádherného moře, přístavu, palem, útesů a 

rozlehlých pastvin, na nichž se pásly většinou ovce. Navštívili jsme také tamní akvárium. 

Večer se žáci i s učiteli setkali se svými rodinami, které je po dobu zájezdu ubytovávaly. 

Jelikož všichni byli unavení, tak ulehli do svých postelí. 

Následující den jsme poprvé vyrazili do školy, kde jsme byli rozděleni do čtyř tříd a seznámili 

se s naším „třídním“ učitelem. Výuka probíhala tři hodiny a poté jsme vyrazili na výlet do 

národního parku Exmoor a pobřežních vesnic Lynton a Lynmouth. Po tomto vycházkovém 

dni nás „doma“ čekala teplá večeře, u které jsme měli možnost se sblížit s rodinou. 

Další den byl pro někoho utrpením a pro někoho radostí. Hned po škole jsme vyrazili 

nakupovat do známého obchodu Primark, který je v městešku Barnstaple. Okolo bylo spoustu 

dalších obchodů, ale všechny zajímal pouze Primark, ve kterém většina nakoupila dárky na 

Vánoce. S polovinou svých peněz jsme se vrátili zpět k rodinám. Ve čtvrtek studenti dostali 

ve škole certifikát o účasti v kurzech ve stupních A2+ a B1. Odpoledne jsme navštívili 

rybářskou vesnici Clovelly, která patří pouze jedné rodině. Když jsme se s ní seznámili, dole 

na nás čekalo úchvatné moře s kamenitou pláží. Odtud jsme viděli ten nejkrásnější pohled na 

Anglii. Návrat do rodin byl náš poslední, jelikož jsme druhý den ráno vyjížděli do hlavního 

města Anglie, Londýna. S rodinou jsme se pomalu loučili a darovali jim pár maličkostí jako 

poděkování za pobyt. 

Po šesti hodinách cesty jsme dorazili do Londýna. Na první pohled jsme viděli Big Ben a 

Londýnské oko. Také jsme navštívili Buckinghamský palác, Westminsterský most, 

Trafalgarské náměstí se sochou admirála Nelsona a procházeli jsme se po Downing street, kde 

bydlí nynější premiér David Cameron. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/vzdelavaci-pobyt-zaku-osvetim-velicka-krakov-kazimierz/
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Během procházky nás zastihl i nečekaný déšť a také kroupy, ale po zbytek dne se vyjasnilo – 

typické anglické počasí. Zbyl nám taky čas na nákupy, kde jsme utratili zbytek svých peněz 

za suvenýry, oblečení a jídlo. Přece jen, kdo by si nepřál mít něco z Londýna. Na Oxford 

street se nacházeli všelijaké obchody včetně Primarku, největšího vůbec. Nakonec jsme 

navštívili britské muzeum. Z tohoto velkolepého města jsme odjeli ve večerních hodinách. I 

když se nám po Anglii bude stýskat, už jsme se těšili domů. Všude dobře, doma nejlíp... 

Home Sweet Home 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/ilfracombe-jazykovy-pobyt-zaku-viii-rocniku/ 

 

Projekt VZDĚLÁVACÍ POBYT ŽÁKŮ V NĚMECKU 

Ve dnech 8. 11. - 13. 11. se vybraní žáci IX. ročníku zúčastnili zájezdu do Německa, a to v 

rámci projektu jazykového vzdělávání OPVK CZ.1.07/1.1.00/56.0735. 

Ze zápisníků žáků. 

Když se někteří z nás v září dověděli tu báječnou novinu, že byli na základě svých výsledků  

v jazyce německém  vybráni na studijní pobyt v Berlíně, svému štěstí snad ani nemohli uvěřit. 

A najednou tu máme neděli  8. listopadu a to je den D. Před naší školou se scházíme brzy 

ráno, už po 4. hodině, a netrpělivě čekáme na autobus. Ten přijíždí ve 4. 45 a my se při 

nastupování seznamujeme s novými kamarády z jiných škol ( Jeseník – gymnázium, Bruntál a 

Opava Otická – základní školy), kteří budou cestovat s námi a  kteří už sedí na svých místech. 

Také obsadíme svá sedadla a vyrážíme směr Brno, Praha – tady bychom chtěli zmínit úžasnou 

zastávku u “Mekáče“, před nímž provokativně sedíme a pojídáme řízky, jež nám s láskou 

usmažily naše maminky. Odtud pokračujeme až do nádherného německého města Drážďany, 

tam se seznamujeme s delegátkou Denčou. 

V Drážďanech jsme absolvovali prohlídku nejvýznamnějších historických památek (Zwinger, 

Frauenkirche, Semperoper, německou částí Labe …). Odtud  jsme vyjeli směrem na Berlín a 

cíle jsme dosáhli zhruba kolem 19. hodiny večer. Po krátkém setkání s rodinami na Meeting 

pointu,  jsme se vydali do našich dočasných nových domovů. 

Ráno jsme se všichni shodli na tom, že  nám v náhradních rodinách bude chutnat a bude se 

nám tam určitě líbit. Svá dopoledne jsme pravidelně trávili učením v jazykové škole did 

deutsch institut Berlin. Ve třídách se nás scházelo maximálně 15 a lektoři se nám tedy mohli 

plně věnovat, měli pro nás připravenu řadu materiálů a hodiny probíhaly zábavnou formou – 

zahráli jsme si spoustu jazykových her, dověděli jsme se mnoho zajímavého o ostatních 

kamarádech, seznámili jsme se s místními pověstmi a vlastně toho teď víme více o celém 

Německu. Každý den, po skončení vyučování, jsme si snědli připravený oběd a spolu 

s průvodkyní, učiteli a kamarády z ostatních škol jsme se pravidelně  vydávali za návštěvami 

berlínských památek. Tak jsme měli možnost poznat Braniborskou bránu, Fernsehturm, 

Alexanderplatz, Ostrov muzeí, Pergamonmuseum,  olympijský stadion, Potsdamerplatz, 

Sanssouci, Postupim, Reichstag, Berlínskou zeď, Checkpoint Charlie, Marienkirche, 

Nikolaiviertel a Nikolaikirche  Rathaus, památník holokaustu a mnoho dalších.  Berlínskými 

památkami jsme doslova okouzleni a nadšeni.  Na svých pochůzkách po Berlíne jsme nemohli 

vynechat známé nákupní středisko Primarkt a připravované Weihnachtsmärkte. 

Naše večery byly v jednotlivých rodinách velice podobné. Většinou jsme se sešli s našimi 

„adoptivními“ rodiči a při večeřích jsme si povídali, tak jsme  v praxi používali  němčinu, 

 kterou jsme se ve škole naučili. 

Celý týdenní pobyt nesmírně rychle utekl a přišlo na páteční loučení. Jen neradi jsme naše 

nové domovy opouštěli, ale zároveň jsme se těšili domů, až budeme moci vyprávět, co 

všechno jsme zažili. Přestože jsme odjížděli v pátek  13.11.  po vyučování, domů jsme se 

v pořádku vrátili nad ránem v sobotu, unavení z dlouhé cesty, ale zároveň obohaceni o nové 

zážitky. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/berlin-jazykovy-pobyt-zaku-ix-rocniku/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/ilfracombe-jazykovy-pobyt-zaku-viii-rocniku/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/berlin-jazykovy-pobyt-zaku-ix-rocniku/
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Projekt ŠKOLA BĚŽÍ MARATON 

Úspěšná cesta novým školním rokem 2015-2016, dlouhá  několik set kilometrů, začala 

„maratonským během“. 

„ Přidej, zrychli, makej, vydrž…“, volaly děti 6. tříd a 7. třídy na své spolužáky, kteří ráno 3. 

září 2015 zrovna běželi po oválu školního hřiště. Žáci uvedených ročníků byli rozděleni do 

dvou družstev a snažili se, v rámci svých možností, uběhnout své půlkolečko, z něhož pak 

společně vytvoří maratonskou  trať dlouhou 42,2 km. 

Zpočátku, tedy v 8,00 hod. ráno, byli ještě všichni čerství a nadšení. „Vždyť polovina běžecké 

dráhy přece není tak moc, to zvládnu.“ Po hodině, kdy si v družstvech vzájemně předávali 

štafetový kolík, v běhu se střídali a uběhnuté metry se měnily v kilometry, už situace vypadala 

jinak. Někteří běhali stále svižně, jiní zpomalili a mnozí čím dál častěji odpočívali. Přestávky 

pak využili nejen k občerstvení, ale i k  seznámení se s historií maratonského běhu. 

Dozvěděli se, 

že bitva u Marathonu, po níž má běh jméno, se odehrála 12. září roku 490 před naším 

letopočtem v Řecku 

že maratonský běh je součástí novodobých olympijských her od roku 1896 

že v roce 1952 na LOH v Helsinkách získal zlatou medaili za maraton náš skvělý 

československý atlet Emil Zátopek 

že současný nejlepší čas žen je 2:15:25 a jeho držitelkou je britská atletka Paula Radclifová 

že současný nejlepší čas mužů je 2:02:57 a jeho držitelem je Dennis Kimetto, původem z Keni. 

Asi v 11,00 hod. dopoledne se podařilo žákům 6. a 7. tříd společnými silami uběhnout onu 

maratonskou trať dlouhou 42,2 km. Skupina A, tedy družstvo „Čísla“, zvládla půlmaraton 

v čase 1:11:25 a maraton v čase 2:30:54. Skupina B, tedy „Dresy“, uběhla půlmaraton za 

1:14:12 a maraton za 2:37:55. Světový rekord jsme sice nepokořili, ale o to nám přece nešlo. 

Sešli jsme se po prázdninách, abychom se opět přivítali se školou, vzájemně jsme se 

povzbuzovali, spolupracovali, něco se dozvěděli a k tomu nám ještě  přálo počasí.   
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/skola-bezi-maraton/ 
 

Projekt AUTORSKÉ ČTENÍ – ADOLF DUDEK 

Dne 1. října místní knihovnu navštívil ilustrátor Adolf Dudek. Nejmladším žákům a dětem 

z MŠ předvedl interaktivní představení „Pohádkové kreslení“. Ilustrátor kreslil na keramickou 

tabuli obrázky z knížek a děti pak obrázky dokreslovaly a společně s panem Dudkem hrály 

pohádky. V našem představení děti zhlédly a zahrály si tři pohádky – O Budulínkovi, Boudo, 

budko a O Červené karkulce. 

Panu Adolfovi Dudkovi moc děkujeme za krásné vystoupení, při kterém si děti užily nejen 

radost z kreslení, ale také spoustu zábavy. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/beseda-s-ilustratorem-detskych-knih-adolfem-dudkem/ 

 

Projekt AUTORSKÉ ČTENÍ – JAN OPATŘIL 

Dne 13. října se žáci nižšího stupně  zúčastnili autorského čtení mladého talentovaného autora 

dětských knížek Jana Opatřila. 

Mladý autor velmi poutavě a zajímavě představil svou knížku o kapříku Metlíkovi, včetně 

svých krásných ilustrací. 

Dětem se povídání velmi líbilo a kromě  knížky a upomínkových předmětů si  odnesly i 

autogram mladého autora. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/beseda-se-spisovatelem-ilustratorem-a-rybarem-janem-

opatrilem/ 

 

 

 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/skola-bezi-maraton/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/beseda-s-ilustratorem-detskych-knih-adolfem-dudkem/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/beseda-se-spisovatelem-ilustratorem-a-rybarem-janem-opatrilem/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/beseda-se-spisovatelem-ilustratorem-a-rybarem-janem-opatrilem/
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Projekt MIKULÁŠSKÉ BRUSLENÍ 

Úterý 1.12. předpověď počasí hlásí zataženo, místy slabý déšť nebo dešťové přeháňky, denní 

teploty 6 až 8°C. Podle předpovědi to vypadá, že podzim se stále nechce vzdát své vlády. 

Pořádné zimní počasí nikde. Ani v letošním roce nepřijel Martin na bílém koni, a proto žáci 

nižšího stupně jeli načerpat pravou zimní atmosféru do Buly Arény v Kravařích. Než vyrazili 

na ledovou plochu, bylo potřeba se pořádně obléci a obout 44 párů bruslí. Nelehký to úkol pro 

paní učitelky a pana učitele, kteří se v šatnách pořádně zapotili. Následovalo rozbruslení, 

zahřívací rozcvička a spousta her na ledě. S netrpělivostí všechna dětská očka vyhlížela 

odkud  a kdy už přijde Mikuláš s andělem a s obavami, jestli i letos dorazí čerti. Dočkali jsme 

se. Děti odpřisáhly, že během roku byly většinou hodné. Zazpívaly písničku, předvedly své 

bruslařské dovednosti a rozverní čerti měli smůlu, nikoho si nesměli odnést. Anděl rozdával 

samé úsměvy, vlídná slova a nezapomněl nás obdarovat sladkou odměnou. Po hodině 

strávené na ledě, jsme domů odjížděli plní zážitků. Červená líčka, pusy od čokolády, 

rozzářené oči a úsměvy na tvářích svědčily o spokojenosti všech zúčastněných. Na shledanou 

příští rok!  
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/mikulasske-brusleni/ 

 

Projekt VITAMÍNOVÝ DEN 

Dne 10. prosince nás navštívila firma MK Fruit (dodavatel ovoce do škol). Čtyři pracovnice 

firmy měly pro děti 1. stupně připravenou přednášku o zdravém životním stylu doplněnou o 

ochutnávku ovoce a zeleniny. Děti vyráběly špízy z jablek, hrušek, mrkve a nakonec je samy 

snědly. Žáci také viděli výrobu ovocné a zeleninové šťávy lisováním za studena. Součástí 

ochutnávky byla také výroba mléčného koktejlu. Na závěr si děti jako odměnu do tříd odnesly 

jablka.  
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/vitaminovy-den/ 
 

Projekt VÁNOČNÍ LAŤKA 

Dne 15. 12. 2015 proběhla tradiční předvánoční sportovní akce „Vánoční laťka“. Pro 

pořadatele byla odměnou rekordní účast v podobě 87 startujících žáků od prvního do devátého 

ročníku. 

Soutěžící poměřovali své skokanské dovednosti v šesti kategoriích (dívky a chlapci nižšího 

stupně, dívky a chlapci 6. a 7. ročníku a starší dívky a chlapci 8. a 9. ročníku). Výkony 

v jednotlivých kategoriích byly hodně vyrovnané a o pořadí často rozhodoval vyšší počet 

opravných pokusů. Rekordy školy sice nebyly překonány, ale atmosféra byla úžasná. Pohled 

na povzbuzující spolužáky doplněný o snahu a odhodlání při překonávání jednotlivých výšek 

byl pro soutěžící motivující. 

V příštím roce bude tradice pokračovat. Závěrem se sluší dodat: Pěkné Vánoce a vše nej do 

roku 2016 a nezapomeňte se přes vánoční svátky věnovat nejrůznějším sportovním aktivitám. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/vanocni-latka-2015/ 
 

Projekt OSMITISÍCOVKY SVĚTA 

Pro žáky naší školy připravujeme již druhým rokem soutěž ve šplhu na tyči pod názvem 

Osmitisícovky světa. Žáci se účastní opakovaného šplhu na tyči dle individuálních schopností 

každého žáka a snaží se společně jako expedice zdolat výškovou vzdálenost mezi základním 

táborem a vrcholem hory. 

V loňském roce se vydala naše horolezecká výprava na jedenáctou nejvyšší horu světa. Byla 

to hora Gasherbrum I., vysoká 8 068 metrů. Tuto horu jsme zdolali celkem tři krát, a urazili 

jsme společně výškovou vzdálenost 6 204 metrů. 

V letošním roce jsme si dali za cíl zdolat horu Annapurnu, která je 10. nejvyšší osmitisícovku 

světa. Do zdolání hory Annapurny vysoké 8 091 metrů, se zapojilo celkem 37 

žáků. Výprava vyrazila směrem k vrcholu hory v pondělí 11. ledna 2016. Čekalo na nás více 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/mikulasske-brusleni/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/vitaminovy-den/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/vanocni-latka-2015/
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než 3 000 výškových metrů. Na vrchol hory ANNAPURNY jsme dorazili unaveni, 

s překonáním 3 562 výškových metrů dne 15. ledna 2016 v odpoledních hodinách. Je 

evidentní, že žáci naší školy rádi šplhají a žádná hora pro ně není dost vysoká. V příštím roce 

se společně pokusíme zdolat horu Nanga Parbat. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/osmitisicovky-sveta-soutez-ve-splhu/ 

 

Projekt LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 

V pondělí 1. února v 8:00 ráno jsme zamávali našim rodičům z autobusu a vyrazili na 5 denní 

lyžařský výcvik směr Filipovice. Cesta nám nedočkavostí ubíhala pomalu. Když jsme 

konečně dorazili do cíle, šli jsme se ubytovat, potom posilnit a hurá poprvé na svah. Na kopci 

jsme se rozdělili na tři skupinky lyžaře, pololyžaře a nelyžaře. Nás méně zdatné měli na 

starosti p. uč. Nycz a p. uč. Večerek.  A lyžaře měla na starost p. uč. Moravcová.  My, co jsme 

zrovna dvakrát lyžovat neuměli, jsme přece jen lyžařský um v sobě našli a podařilo se nám to 

hned druhý den.  A jelikož na horách na čerstvém vzduch dobře tráví,  jídlo do nás padalo 

jako do Otesánka. Třetí den jsme šli s našimi imaginárními běžkami na procházku, kde jsme 

se kochali krajinou. Proč imaginárními? Protože sníh pro letošek v okolí sjezdovek došel. A 

tak jsme si to vynahradili jako jedna z prvních tříd v bazénu. Čtvrtý den jsme ukončili soutěží 

ve slalomu, který se zdařil všem. Nejen na sjezdovce, ale i při trávení volného času jsme si 

potvrdili, že jsme kolektiv, který si umí pomáhat a držet spolu za všech okolností. Jelikož 

všechno musí jednou skončit, tak skončil i náš lyžařský výcvik. I když se nám domů nechtělo, 

vraceli jsme se spokojení a plní zážitků. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/lyzarsky-vycvik-2016/ 
 

Projekt ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE ŽÁKŮ DRUHÉHO STUPNĚ 

Dne 8.2. 2016 se v krásně vyzdobené  tělocvičně naší školy uskutečnilo Zábavné odpoledne 

pro žáky  vyššího  stupně spojené se  supershow.  Role pořadatelů letos připadla na třídy 

 IX.A  a IX.B, ty si pro žáky přichystaly soutěž „Máme rádi Palestinu“, kterou nás provázeli 

moderátoři Klára Volná a Kuba Fojtík. V této soutěži, na rozdíl od její televizní verze (Máme 

rádi Česko), soutěžily čtyři týmy složené ze zástupců jednotlivých tříd vyššího stupně. 

K jejich úkolům patřilo například poznat přísloví podle obrázků, určit správný význam 

nářečního výrazu, museli vědět také něco o historii naší školy,  poznat písničku, která byla 

hrána pozpátku, či byl vyzkoušen jejich postřeh a paměť. Po dlouhém a vyčerpávajícím boji o 

jednotlivé body zvítězil nakonec tým č. 3  ve složení  Veronika Stromská, Natálie Rásochová, 

Štěpán Czudek, Anna Kopplová a Aneta  Vybíralová, kteří si jako vítězové mohli vychutnat 

buď párek v rohlíku, nebo hranolky zdarma, ceny věnovalo SRPŠ. Odpoledne obohatily 

svými pěveckými vystoupeními třídy deváťáků a sklidily za své výkony velký potlesk. No a 

pak už nezbylo nic jiného, než vrhnout se do víru  divokého tance. O kvalitní hudební 

produkci se postaral DJ Večerek z IX.B J, ten nás až do dvacáté hodiny večerní častoval 

naprostými hudebními peckami. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/zabavne-odpoledne-ii-stupne/ 
 

Projekt SÍLA LIDSKOSTI 

„Paní  učitelko, o čem vlastně bude vystoupení,  na které  jdeme v úterý 11. března? Kdo byl 

nebo je Nicholas Winton?“ Tak zněly nejčastější dotazy žáků 8. a 9. tříd, pro něž byl pořad 

s názvem „Nicholas Winton - síla lidskosti“, určen. A tak jsme se v rámci výuky dali do 

pátrání: 

Nicholas Winton  jako  mladý Angličan spolu se svými přáteli navštívil v roce 1938 tehdejší 

Československo. To, co viděl a zjistil, jím velmi otřáslo a rozhodl se nějakým způsobem 

pomoci. Po návratu do Anglie sehnal pár přátel i finanční prostředky a v roce 1939 

prostřednictvím své organizace vypravil osm vlaků se  669 českými a slovenskými dětmi 

z Československa do Británie, čímž je zachránil doslova na poslední chvíli. Bohužel jeho 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/osmitisicovky-sveta-soutez-ve-splhu/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/lyzarsky-vycvik-2016/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/zabavne-odpoledne-ii-stupne/
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humanitární činnost byla násilně přervána poté, kdy byl zbytek Čs. definitivně 15.3.1939 

obsazen Německem a děti, jež měly být ještě zachráněny, pak skončily se svými rodinami 

v koncentračním táboře Terezín a poté transportovány do vyhlazovacího tábora v Osvětimi.  

Nicholas Winton pak vstoupil do armády jako letec RAF, po válce založil rodinu a o 

příbězích  jím zachráněných dětí se nikomu nezmínil.  Chtěl tomu osud, že při náhodném 

úklidu na půdě, téměř po 50 letech, našla manželka dokumenty, které o jeho krásném lidském 

činu vypovídaly. Dnes rodiny Wintonových zachráněných dětí představují více než 6000 

lidí!!A pak jsme spolu s žáky z Bolatic a Kobeřic seděli v místním kinosále a dívali se na 

střihový dokument, v němž vystupovaly některé ze zachráněných dětí, dnes již dospělí starší 

lidé, v mnohých případech ve významném postavení, a vzpomínaly. Bylo to velmi emotivní, 

před námi vyvstala minulost prožitá lidmi na vlastní kůži. Nejčastěji nás napadlo, co bychom 

dělali my, kdybychom se ocitli ve stejné situaci? Dokázali bychom opustit navždy své rodiče 

a naopak, měli by naši rodiče sílu pustit nás do neznáma k cizím lidem? Příběh záchranné 

akce je dnes znám po celém světě a svět Nicholasi Wintonovi poděkoval: královnou Alžbětou 

II. byl povýšen do šlechtického stavu, americký senát  a kongres přijaly rezoluci 583 o 

hrdinském činu sira Wintona, prezident Václav Havel mu udělil Řád T.G. Masaryka a 

prezident Miloš Zeman Řád bílého lva, nejvyšší české státní vyznamenání,  jež si převzal 

osobně v Praze ve věku požehnaných 105 let.  Až do své smrti v neuvěřitelných 106 letech 

byl velmi optimistický. Myslíte si, že je třeba dětem předkládat takovéto příběhy v době 

iPhonů, internetu, iPodů? Určitě ano, vždyť děti potřebují hrdiny, kterým věří, kteří opravdu 

dokázali svými činy něco mimořádně ušlechtilého, kteří svým dobrým skutkem přispěli ke 

zlepšení světa. Vždyť dobrých skutků, těch není nikdy dost.  Díky, sire Wintone!   
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/nicholas-winton-sila-lidskosti/ 

 

Projekt MEXIKO 

Dne  24.3.2016 proběhlo na naší základní škole další pásmo geografického projektu pro 

školy  KOUZELNÁ  PLANETA. Z minulých let žáci tento projekt znají. V minulém roce se 

na naší škole prezentoval pořad o Mexiku. Vzhledem k ohlasu a úspěšnosti zvolili autoři 

pokračováni opět z této země s názvem Mexiko 2. Projekt KOUZELNÁ PLANETA vychází z 

průřezových témat a nabízí školám netradiční a unikátní způsob jejich zpracování. Celou 

projekci velmi zdařile a pohotově moderovala paní Kateřina Motani, která je jednou z autorek 

projektu. V průběhu šedesáti minutového promítání nás provedla nejzajímavějšími místy 

Mexika. Podělila se také o své nespočetné zkušenosti a nejrůznější úsměvné, romantické, 

napínavé i dobrodružné cestovatelské zážitky i z jiných cest. Na konci projekce proběhla 

přibližně 30 minutová, velmi oblíbená soutěž o napínavé ceny a rovněž bylo možno položit 

autorce projektu otázky k tématu cestování, což naši žáci hojně využili. Celá akce byla pro 

děti velmi zajímavá. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/mexiko-2/ 

 

Projekt PIŠKVORKY 

Ve čtvrtek 7. dubna se uskutečnil turnaj v piškvorkách pro žáky 5. – 9. ročníku naší školy. 

Do turnaje se přihlásilo celkem 23 soutěžících, kteří si přišli zahrát tradiční tzv. první volbu 

her s papírem a tužkou. 

Pokud vás snad z nějakých nepochopitelných důvodů piškvorky až dodnes míjely, pravidla 

jsou následující: Dva hráči hrají na čtverečkovaném herním poli. Každý hráč má jeden druh 

symbolu - kolečko nebo křížek. Hráči se postupně střídají ve vepisování symbolů do políček. 

Cílem je vytvořit řadu pěti svých symbolů za sebou - vodorovně, svisle nebo šikmo. Tato řada 

musí tvořit přímku a nesmí být nikde přerušena soupeřovým symbolem. Kdo takovou řadu 

vytvoří jako první, vyhrál. Nelze zapsat symbol tam, kde je již jiný vepsaný. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/nicholas-winton-sila-lidskosti/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/mexiko-2/
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Naši žáci mají rozhodně tuto školní hru vžitou a ve spleti koleček a křížků se neztratili. 

Sehráli několik vzájemných utkání podle rozlosování a o vítězi bylo po hodině hry 

rozhodnuto. Vítězem letošního školního roku se stal Tomáš Duda z 8. ročníku a může se tak 

po právu pyšnit titulem Mistra piškvorek 2016. Gratulujeme. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/turnaj-v-piskvorkach/ 

 

Projekt DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

Projektový den s tématikou dopravní výchovy se snažíme zařadit v měsíci dubnu, který je 

označován právě měsícem dopravy. Na vyšším stupni byli žáci nalosováni do osmi družstev a 

postupně obcházeli připravená stanoviště (historie dopravy, první pomoc, zdravověda, úrazy, 

dopravní značky, řešení dopravních situací na křižovatkách, jízda zručnosti a testové otázky 

s dopravní tématikou). Na všech stanovištích byli žáci hodnoceni na základě správnosti plnění 

připravených úkolů, aktivity a vzájemné spolupráce. Velký význam projektu má právě 

spolupráce mezi žáky napříč ročníky, která není v běžné výuce možná. 

Na závěr proběhlo společné hodnocení všech družstev a doufáme, že žákům zůstala velká část 

informací (např. o přednosti zprava atd.) a povinností v hlavách (např. povinné nošení přilby 

při jízdě na kole). 

Sestava vítězného týmu: Lukáš Korzonek, Tomáš Kurka, Sebastián Kupka, Natálie 

Rásochová, Kristýna Večerková, Nina Kaspříková, Jakub Večerek, Vojtěch Václavík, Sára 

Fichnová, Lenka Starečková, Barbora Čušková, Zdeněk Balarin. 

Projekt – Dopravní výchova pro 3. - 5. ročník 

Také první stupeň se zapojil do projektového dne s tématikou dopravní výchovy. Žáci 3. - 5. 

ročníku v sedmi družstvech plnili různé zajímavé úkoly, které byly věnované tématice 

dopravní výchovy. Kromě teoretických znalostí o značkách, jízdních kolech, dopravních 

prostředcích, křižovatkách a zdravovědě si žáci vyzkoušeli, jak šikovně se vyhnout 

nastraženým překážkám, nebo jak zručně manévrovat na jízdním kole. 

Společné hodnocení úspěšného dne ukázalo, že si žáci vedli velmi dobře. 

Projekt Dopravní výchova  pro děti z MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ 

Jelikož je duben považován za měsíc dopravy, připravila si škola u této příležitosti v pátek 29. 

4. pro naše žáky projektový den s názvem „Dopravní výchova“.  Sice mělo být chladno, ale 

ráno nám vykouklo sluníčko, a proto jsme usoudili, že děti z MŠ, 1. a 2. tříd budou vděčné za 

to, že nemusí trávit dopoledne v lavicích či uvnitř MŠ, ale budou se moci proběhnout venku. 

Po přivítání se děti rozdělily do 8 družstev a společně s paními učitelkami se rozešly na svá 

stanoviště, kde si nejen zasoutěžily v jízdě na koloběžkách, ale také se dověděly i něco 

nového, popřípadě si utvrdily své vědomosti, které již znaly jako např. jak se správně chovat 

na silnici, která telefonní čísla jsou velmi důležitá, nebo také jak si projít správně křižovatku, 

či poznat některé z dopravních značek. 

Dle reakcí dětí byli určitě všichni velice spokojeni, den se jim líbil a žádné dítě nezůstalo 

samozřejmě bez odměny. 

Už teď se žáci těší na další takový projektový den, kterého se zcela jistě někdy v budoucnu 

opět dočkají. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/projekt-dopravni-vychova/ 

 

Projekt MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ DEN 

Potřetí jsme se jako škola zúčastnili 9. ročníku „Mezinárodního sportovního dne“ pořádaného 

ZŠ Mitušova 8 v Ostravě Hrabůvce. Tradičně jsou pozvány školy ze slovenské Žiliny a 

polských Katowic. 

Poměření sportovních dovedností se odehrává ve fotbale, vybíjené a v atletických disciplínách 

(sprint 60 m, skok daleký, hod granátem, 800 m a štafetový běh 4 x 150 m). Do každé 

disciplíny jsou nasazeni dva vybraní zástupci školy a na základě umístění jsou jim následně 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/turnaj-v-piskvorkach/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/projekt-dopravni-vychova/
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přiděleny body, které se na závěr celé akce škole sečtou. Přestože náš původní výběr postihla 

vysoká nemocnost (7 nemocných žáků), museli náhradníci zabojovat na více než 100% a 

výsledkem bylo konečné vítězství v kategorii chlapců i dívek. Tímto se nám podařilo obhájit 

loňské vítězství. 

Skvělé organizační zabezpečení, kolektivní povzbuzování, dobrý pocit z odvedeného výkonu 

podpořený úspěchem v podobě vítězství zanechají v hlavách všech zúčastněných příjemné 

vzpomínky na tento sportovní podnik. Velké poděkování patří pořádající škole za pozvání a 

příjemnou atmosféru, která doprovází celou akci. Platí totiž: „Bez ochotných pořadatelů 

nejsou závody a bez závodů nemohou být závodníci“. Děkujeme! 

Účastníci akce: Krištofová Vanessa, Drastíková Leona, Rásochová Natálie, Stromská 

Veronika, Běláková Alexandra, Šišovská Tereza, Flugrová Sára, Jonášová Natálie, 

Kramářová Kristýna, Tomíčková Michaela, Riemel Ondřej, Korzonek Lukáš, Sivák Michal, 

Stříbný Lukáš, Kolečkář Tomáš, Moldřík Jan, Wollný Oliver, Duda Tomáš, Kaňok Andrej    
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/mezinarodni-sportovni-den/ 

 

Projekt KULIČKIÁDA 

KULIČKIÁDA – dětská jarní hra, která téměř vymizela z našich hřišť. 2. ročník této soutěže 

ve cvrnkání kuliček se na naší škole uskutečnila 17.5.  Počasí nám nepřálo tolik jako loni, ale 

houževnatost soutěžících byla neuvěřitelná. Zápolilo se ve dvou kategoriích, a to chlapci a 

dívky z 3. - 5. tříd. Soutěžící tentokrát rozlosoval počítač a celkem se odehrálo 9 kol. Vítězem 

v chlapecké kategorii se stal Tobiáš Prasek, který Kuličkiádu vyhrál již v loňském roce.        

Na 2. místě se umístil Tomáš Tomíček a 3. místo obsadil Jakub Rásocha. V kategorii dívek si 

vycvrnkala 1. místo Barbora Przeczková, která byla rovněž úspěšná již v prvním ročníku 

Kuličkiády, 2. místo patří Natálii Mazurové a 3. místo získala Eliška Wihodová. Nálada byla 

výborná, rozhodčí Mgr. M. Večerek, Mgr. E. Stoczková a Mgr. G. Langrová měli velmi lehké 

rozhodování, chválí všechny soutěžící za jejich fairplay hru. Těšíme se opět na hojnou účast 

v příštím roce. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/kulickiada/ 

 

Projekt KAREL IV. 

V pondělí 16. května, dva dny poté, kdy jsme si  připomněli  700. výročí narození císaře a 

krále Karla IV., se žáci  5.- 9. ročníku zúčastnili besedy s názvem „Karel IV. (a já)“. 

Vypravěč Martin Hak nás seznámil s dvěma příběhy ze života panovníkova, kde Karel 

vystupuje nejen jako politik a státník, ale také jako obyčejný člověk. Povídání proložil 

veselými zážitky ze současnosti, které svou podstatou připomínaly příběhy před 700 lety.  

Během dubna  a  května vytvářeli  žáci 6. a 9. ročníku, v rámci výtvarné výchovy,  a 7. 

ročníku, v rámci dějepisu,  maketu Svatováclavské koruny a královského jablka, barevné 

velkoplošné výkresy o životě, době a činech tohoto slavného českého krále.    

Beseda „Karel IV. (a já)“  byla završením dějepisného projektu, pomyslným pilířem mostu, 

který spojil minulost našeho národa s povědomím o této době v mysli současné generace.       
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/karel-iv/ 
 

Projekt DRUŽBA ŠTRBA-ŠTĚPÁNKOVICE 

Již léta je naše škola spjata s malebnou obcí na Slovensku se Štrbou.  I naši žáci 8. ročníku se 

vydali pod vedením svých vyučujících navštívit tuto školu a zároveň poznat krásy 

Slovenských Tater. Plni očekávání  jsme opouštěli Štěpánkovice dne 25.5. a v pozdních 

hodinách dojeli do Štrby, kde nás čekalo vřelé uvítání paní ředitelky Ľubomíry Iĺanovské. 

Po brzké snídani jsme neváhali, využili krásného počasí, které se v Tatrách mění s každým 

okamžikem a vyrazili na vysokohorskou túru Suchá Belá ve Slovenském ráji. Obavy, které 

někteří z nás měli, se rázem rozplynuly ve chvíli, kdy jsme procházeli nádhernou krajinou 

jedné z nejromantičtějších soutěsek Slovenského ráje. Výstup jsme začínali z místa Podlesok 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/mezinarodni-sportovni-den/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/kulickiada/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/karel-iv/
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kde se pramenící voda z hor vlévá do Veľkej Bielej, která lemuje celou turistickou trasu, která 

je tak krásná díky mnoha vodopádům a kaskádám. A proto se někteří z nás nejednou osvěžili. 

Po tomto náročném výstupu nás čekal výborný oběd v Popradě. Ani večer jsme nezaháleli, o 

krásách, ale i úskalích Tater nám přišel povyprávět spoustu zajímavostí vysokohorský 

záchranář p. Jaroslav Švorc. Této přednášky se účastnili i žáci naší partnerské školy, což bylo 

pro mnohé z nás neméně zajímavé. 

Následující den nás pak paní ředitelka provedla krásami Štrbského plesa, které je její 

domovinou a s Tatrami a plesem je úzce spjata i její sportovní kariéra běžkařky na lyžích. 

Romantická zákoutí, procházky okolo Jezer lásky a výborný oběd v chatě Plesnivec, byl pro 

nás odměnou za celoroční práci ve škole. Po cestě zubačkou jsme se vrátili zpět do Štrby, kde 

jsme se příjemně zchladili v starobylé drevenici - jednom z nejstarších obydlí této vesnice, 

kde nás nám místní rodačka přiblížila život svých předků. Tahle minulost jako kdyby nebyla a 

tak jsme zasněně poslouchali a přemýšleli o tom, jak se náš život po staletí změnil.  Tento den 

pro nás připravili ještě slovenští vyučující sportovní klání, kde jsme si mohli s domácími 

zahrát netradiční hry jako baseball, dodgeball a jiné. Tuhle noc se nám opravdu nechtělo spát, 

ty spousty zážitků, nových kamarádů, srdečných lidí, kteří se o nás starali a to vše pod štíty 

majestátných Tater. 

Jen těžko se nám opouštělo Štrbu, i když každý z nás se už těšil domů. Cesta vlakem 

společnosti RegioJet utekla stejně jako čtyři dny strávené ve Slovenském ráji. Na vřelé přijetí 

a pohostinnost našich přátel na Slovensku budeme dlouho vzpomínat. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/strba-vylet-zaku-viii-tridy/ 

 

Projekt NETRADIČNÍ OLYMPIÁDA 

Jako dárek ke Dni dětí jsme i letos připravili pro žáky naší školy ve středu 1. června 

 „Netradiční olympiádu“. Žáci vyššího stupně soutěžili jako třídní kolektivy a během 

dopoledne absolvovali 6 stanovišť – výroba letadýlek, střelba ze vzduchovky, překážková 

dráha, přenášení vody, střelba na koš a jízda na koloběžce. Zaznamenali jsme obrovské 

nasazení všech tříd, proto nás mile překvapil konečný výsledek.  První místo obsadily 

všechny třídy. Naplnili jsme tak olympijské heslo barona Pierra de Coubertina – „Není 

důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ 

Děti nižšího stupně soutěžily vždy ve dvojicích, věkově  rozdílných, 

a tak mohl prvňák porazit páťáka. Každé dítě si našlo své oblíbené disciplíny /hod gumákem 

či smetákem, slalom s kuličkou, sbírání víček na rychlost, piškvorky, dáma, skákání v pytlích, 

třídění luštěnin, slalom s kolečky,  závod nákladních aut/,  za vyhraný zápas získalo jeden 

bod, body se sčítaly a za ně si děti vybraly sladké odměny.   Mezi nejlepší závodníky 

s nejvyšším počtem bodů patřili Petr Kurka  a Natálie Radošovská ze 4. B, Tereza Przeczková 

a Anežka Žůrková z V. třídy a Alžběta Chovancová, rovněž z V. třídy, která byla absolutním 

vítězem. Dárek od Sdružení rodičů, ovocný nanuk, malým i velkým v parném dni náramně 

chutnal. Slunce svítilo a hřálo, soutěže se vydařily, všichni byli spokojeni, takže jsme rozdali 

diplomy, medaile a sladké odměny a s pocitem příjemně stráveného dopoledne jsme se rozešli 

domů. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/netradicni-olympiada-2016/ 

 

Projekt VÁNOČNÍ LAŤKA OSTRAVA – KDO SKÁČE VÝŠ? 

Skvělá sportovní akce ve skoku vysokém, pořádaná ZŠ Mitušovou z Ostravy Hrabůvky, 

proběhla 17. 12. 2015. Ve čtyřech kategoriích (chlapci a dívky 6. a 7. ročníku + chlapci a 

dívky 8. a 9. ročníku) reprezentovali příslušnou školu vždy čtyři vybraní jedinci. Podle pořadí 

v příslušné kategorii skokani získali pro svou školu od osmi po jeden bod. Celkový součet 

bodů po odskákání všech kategorií určil odpověď na otázku „Kdo skáče výš“. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/strba-vylet-zaku-viii-tridy/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/netradicni-olympiada-2016/
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Této sportovní akce jsme se zúčastnili poprvé a nadchla jak závodníky, tak učitelé. Čím? 

Výbornou sportovní atmosférou, vyrovnaností, nábojem, komentáři moderátorů, 

propracovanou organizací a v neposlední řadě také pohostinností organizátorů. Celou soutěž 

zahájili starší chlapci, následovaly starší dívky, poté mladší chlapci a nakonec mladší dívky. 

K vidění byla celá řada výborných výsledků podpořená ohlušujícím povzbuzováním 

fanoušků, kteří fandili jak domácím, tak hostům a skvělou práci v tomto směru odvedli i 

moderátoři. Přestože jsme od úvodního kola prohrávali, byla soutěž napínavá až do konce. 

Mladší dívky ze Štěpánkovic totiž získali v závěru pro svou školu maximální počet 26 bodů 

(obsadili první čtyři místa) a tím uzavřeli konečné skóre soutěže na 69 : 75 ve prospěch ZŠ 

Mitušova. 

Někteří naši závodníci si odnesli individuální ocenění, ale nejdůležitější byl určitě sportovní 

zážitek a vědomí kolektivní odpovědnosti za výsledek týmu. Přál bych každému vidět to 

odhodlání a emoce v obličejích závodníků spojené s pocity štěstí při zdolání výšek třeba až na 

třetí pokus. Někoho elektrizující atmosféra vybičovala k vytvoření osobního rekordu, jinému 

naopak svázala nohy a vzala výbušnost při odrazu. Ale nejdůležitější jsou krásné vzpomínky 

na skvělou akci. 

Děkujeme tímto organizátorům za pozvání a budeme se těšit na další ročník, ať už v Ostravě 

Hrabůvce nebo u nás ve Štěpánkovicích. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/vanocni-latka-kdo-skace-vys-ostrava-2015/ 

 

Projetk ČERVNOVÁ LAŤKA 

Každoroční „Májová laťka“ byla pro letošní školní rok přesunuta z důvodu sportovního 

vytížení (celá řada sportovních úspěchů našich žáků) na měsíc červen. Důležitým faktorem, 

který ovlivňuje termín a atmosféru je počasí a pro letošní rok vyšlo ideálně (sluníčko a lehký 

větřík). 

Zvýšený zájem o tuto sportovní akci je znatelný ze strany žáků nižšího stupně. Chce se říci: 

„Mládí vpřed“, ale každoročně vnímám větší sportovní nadšení u mladších žáků, kteří do akcí 

jdou bez předsudků a naplno, kdežto starší žáci už se nechtějí ztrapňovat případným 

neúspěchem, což je škoda. Skoku vysokého, kde o vítězi rozhoduje rozdíl mezi tělesnou 

výškou a dosaženým výkonem se pro letošní rok zúčastnilo 58 závodníků. Jsme rádi za 

každého sportu chtivého jedince bez rozdílu, jak se umístí. 

V kategorii mladších dívek zvítězila Julie Bršlicová před Adrianou Pavelkovou a Nikol 

Kremserovou. V kategorii mladších chlapců bylo pořadí následující: 1. Šimon Tomíček, 2. 

Daniel Volný a 3. Michal Stuchlík. Starší dívky ovládla Veronika Stromská následovaná 

Kristýnou Kramářovou a Melanii Michalíkovou. Nejvýše samozřejmě skákali starší chlapci a 

pořadí bylo: 1. Jan Kolečkář, 2. Miroslav Moravec a 3. Tomáš Kolečkář. 

Absolutním vítězem se stal Šimon Tomíček, který měří 128 cm a pokořil laťku ve výšce 105 

cm, čímž dosáhl rozdílu 23 cm. Všem účastníkům gratulujeme k dosaženým výkonům a již 

nyní se těšte na další sportovní akce v příštím školním roce (vybíjená, florbal, Vánoční laťka 

atd.). 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/cervnova-latka/ 
 

Projekt HASÍK 

Velice zajímavou  a netradiční hodinu věnovanou problematice požární prevence zažili ve 

středu 15. 6.  naši šesťáci. Zástupci hasičů  z Kravař jim jmenovali místa,  kde se v našem 

kraji vyskytují stanice profesionálních hasičů,  děti se také dověděly, co je hlavním úkolem 

těchto stanic, jaký je rozdíl mezi profesionálním a dobrovolným hasičem, jak si přivolat 

pomoc v případě nouze a která telefonní čísla k tomu slouží,  či jak se chovat v případě požáru 

nebo  nehody. Rovněž měly možnost si osahat hasičský úbor, případně si jednotlivé části 

oděvu  obléci a zjistily mnoho zajímavostí o jejich funkcích. Seznámily  se se všemi  typy 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/vanocni-latka-kdo-skace-vys-ostrava-2015/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/cervnova-latka/


25 

 

hasičských přístrojů a už je jim známo, jakým způsobem  si  mohou ošetřit drobné 

popáleniny. Od dnešního dne také vědí,  že existuje oheň  nejen dobrý , ale i zlý,  a jak to 

udělat, aby se ve svých životech setkávaly jen s tím „dobrým“  ohněm. Mnozí z  žáků si 

odnesli  s  sebou domů zajímavé propagační a informační materiály  zaměřené k problematice 

 požární prevence.  
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/hasik/ 

 

Projekt MERKUR 

Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě uspořádala pro žáky základních škol  již  VII. 

ročník soutěže ve stavění se stavebnicemi Merkur. Akce proběhla ve středu 15. června 2016 v 

aule školy a naši žáci byli při tom. 

Soutěžilo 20 tří-členných týmů sestavených z žáků 6. – 8. tříd s technickými předpoklady. 

Každá základní škola mohla do soutěže přihlásit maximálně 1 tým. Týmy soutěžily ve stavění 

zadaného modelu ze stavebnice Merkur. Každá zúčastněná škola obdržela dárek od 

společnosti OSTROJ a.s. v podobě velké stavebnice Merkur. Naši školu reprezentovali 

chlapci ze 7. a 8. ročníku – Lukáš Stříbný, Lukáš Korzonek a Ondřej Riemel. Chlapci se 

umístili na pěkném 7. místě. Gratulujeme. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/merkur-2016/ 
 

Projekt SVĚT TECHNIKY 

Školní rok není pouze o honění se za dobrými známkami, studování a plnění domácích úloh, 

ale také o věnování se tomu, co nás baví, jako například zpěvu, kterému se mnoho žáků 

věnuje velice aktivně, nebo také jiným kulturním aktivitám, jako je třeba recitace. Zájmem 

někoho jiného se však může stát fyzika, chemie, biologie, či jiné přírodovědné předměty, 

včetně matematiky. Pro takové jedince se na škole pořádají nejrůznější soutěže a olympiády. 

Pro ty, kteří se takových akcí aktivně zúčastnili a byli úspěšní i při reprezentaci naší školy, 

byla přichystána odměna, v podobě návštěvy ostravského Světa techniky. Hned při vstupu do 

areálu na nás dýchla zvláštní atmosféra zdejších zrezavělých kovových konstrukcí. Ve 

vestibulu hlavní budovy světa techniky, nás přivítala průvodkyně, která se nám představila 

jako Tadeáš Hájek z Hájku, tudíž dvorní lékař, krále Rudolfa II. Již v této chvíli bylo trochu 

jasné, čím se budeme hned ze startu věnovat, tedy alchymii, na kterou úzce navazuje chemie. 

Přesunuli jsme se do laboratoře, ve které jsme se dozvěděli mnoho informací o původu této 

vědy, její historii a to hlavní, co to vlastně je, zahráli jsme si interaktivní hru, pomocí tabletů, 

kdy žáci soutěžili mezi sebou. Po vyslechnutí bezpečnostních pravidel v laboratoři, si všichni 

oblékli bílé pláště, jejich úkolem bylo zjistit, co je tajná substance, která jim byla přidělena, 

tedy, zjistit, pomocí nejrůznějších pokusů, o kterou látku se jedná. Když všichni uhasili své 

kahany, uklidili zkumavky a uschovali periodické tabulky prvků, shodli se, že se jednalo o 

chlorid sodný, jednoduše řečeno, o kuchyňskou sůl. Díky těmto chvílím v laboratoři, které 

hravě zvládali i žáci z nižších ročníků, kteří chemii nikdy neměli, si všichni vyzkoušeli, jaké 

to je, být na chvíli chemikem, zkrátka se s chemií tak trochu seznámili. Po dokončení těchto 

úkolů, byla na řadě prohlídka velkého světa techniky, po nejrůznějších pavilonech, se 

rozuteklo 11 žáků naší školy a odpovídali na otázky, které měli zadány v pracovních listech, 

mimo to, zkoušeli také nespočet interaktivních atrakcí, třeba rožnutí žárovek  jízdou na kole, 

nebo se mohli podívat na jakém principu funguje transformátor, podívat se dovnitř lidského 

těla, ale taky zkoumali fyzikální jevy, jako například řetězovou reakci. Při odbití dvanácté 

hodiny, se naše skupina odebrala do „science divadla“ .. zaměstnanci světa techniky, si pro 

nás připravili nevídanou show mnoha chemických pokusů, s doprovodným výkladem, 

například jsme viděli  krásný zelený oheň  hořícího prvku boru, pronikavý plamen hořčíku, 

nebo papír, který díky chemickému triku neshořel.  Bylo toho vskutku mnoho, takže všem 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/hasik/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/merkur-2016/
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pořádně vyhládlo. Zaslouženě jsme se odebrali do druhé budovy a všichni s radostí snědli svůj 

řízek, který všechny dozajista zasytil. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/svet-techniky/ 

 

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 a víček 

 Třídní projekty – Sluneční soustava, Včela medonosná, Zdraví, Agroland 

 
 

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 a 

      Doškolení zdravotníka zotavovacích akcí 

C/  Využitím financí OP VK CZ.1.07/1.1.00/56.0735 absolvovali čtyři vyučující cizích jazyků  

      čtrnáctidenní stáž v zahraničí 

D/  Záměrem školy je aktualizace formy ŠVP v systému InspIS a z tohoto důvodu jsme  

      využili nabízené školení v NIDV Ostrava 

E/  Vyučující prvního stupně se zaměřili na prohlubování znalostí v hudební tématice  

F/  V rámci společného vzdělávání ve formě „sborovna“ se všichni zaměstnanci školy  

     účastnily školení první pomoci se zaměřením zejména na akutní stavy v dětském věku 

G/  Mezi další ceněné absolvované programy patří „Aktivizující výuka fyziky – příprava a  

     provedení demonstračních experimentů“ 

H/ Nutným doplněním vzdělání si prošel Zdravotník zotavovacích akcí 

 I/ 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 jednotlivých předmětů 

OLYMPIÁDY A SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/svet-techniky/
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Jméno Třída Soutěž Umístění  Kategorie 

Jakub Fojtík IX. A 

Dějepisná olympiáda 

1. místo školní kolo,  
12.místo  okresní kolo (z 40)   

  
  Ivo Gacik VIII. tř. 2. místo 

Michaela Plačková VIII. tř. 3. místo 

Jakub Fojtík IX. A 

Olympiáda v českém 
jazyce 

1. místo ŠK, 15. – 18. místo 
okresní kolo (z 44) 

Kat. I. 
Adéla Hanzlíková IX. A 2. místo 

Sabina Sněhotová IX. B 3. místo 

Radek Lasák IX. A Olympiáda v německém 
jazyce 

1. místo ŠK 
21.-22 místo okresní kolo.(z 25) Kat. II. A 

Štěpán Czudek VIII. tř. 2. místo ŠK/ okresní kolo 25./25 

Ondřej Pavlásek VIII. tř. 
Olympiáda v anglickém 

jazyce 

1. místo ŠK 
31. místo okresní kolo. (z 32) 

Kat. II. A  

Lucie Pašková VII. tř. 
1. místo ŠK 

25. místo okresní kolo (z 25) 
Kat. I. A  

Tomáš Kolečkář VI. A 

Zeměpisná olympiáda 

1. místo ŠK,  
6. místo okresní kolo (z 24) 

Kat.  A Dominik Bršlica VI. A 2. místo ŠK 

Anna Kopplová VI. A 3. místo ŠK 

Patrik Gargoš VII. tř. 
1. místo ŠK,  

11. místo okresní kolo (z 23) 

Kat. B 
Aneta Vybíralová VII. tř. 2. místo ŠK 

Tereza Pinkavová VII. tř. 2. místo ŠK 

Tadeáš Tomíček VII. tř. 2. místo ŠK 

Ondřej Pavlásek VIII. tř. 
1. místo ŠK, 12. místo okresní 

kolo (z 28) 

Kat. C Jakub Toběrný VII. tř. 2. místo ŠK 

Martina Jonešová IX. A 3. místo ŠK 

Gargoš Patrik VII. tř. 

Biologická olympiáda 

1. místo ŠK 
31./34 místo okresní kolo 

Kat. D           
6. - 7. 
ročník  

 

Kolečkář Tomáš VI. A 2. místo ŠK 

Stříbný Lukáš VII. tř. 3. místo ŠK 

Pinkavová Tereza VII. tř. 4. místo ŠK 

Běláková Julie VI. A 4. místo ŠK 

Drastíková Leona VIII. tř. 
1. místo ŠK/ 11. místo okresní 

kolo (z 32) 

Kat. C             
8. - 9. 
ročník 

Rásochová Natálie VIII. tř. 2. místo ŠK 

Čušková Barbora VIII. tř. 3. místo ŠK 

Pavlásek Ondřej VIII. tř. 4. místo ŠK 



28 

 

Czudek Štěpán VIII. tř. 4. místo ŠK 

Bořucký Martin VIII. tř. 4. místo ŠK 

Radek Lasák IX. A 
Chemická plympiáda 

20. místo okresní kolo (z 24) 
Kat. D            

Jakub Fojtík IX. A 9. místo okresní kolo (z 24) 

Radek Lasák IX. A 

Fyzikální olympiáda 

1. místo ŠK 
5. místo okresní kolo (z 23) 

Kat. E 

Lukáš Korzonek VIII. tř. 
1. místo ŠK 

2. místo okresní kolo 
Kat. F 

Ondřej Pavlásek VIII. tř. 
1. místo ŠK 

3. místo okresní kolo 

Tomáš Kolečkář VI. A 

Matematická olympiáda 

1. místo ŠK,                                                 
25.-34. místo/ okresní kolo (z 48)  

Kat.                 
6. ročník Eliška Mazuová VI. A 2. místo ŠK 

Nela Drastíková VI. A 3. místo ŠK 

Teraza Pinkavová VII. tř. 1. místo ŠK 

Kat.                
7. ročník 

Anna Trlicová VII. tř. 2. místo ŠK 

Zdeněk Balarin VII. tř. 3. místo ŠK 

Barbora Przeczková III. B 

Matematický klokan  

1. místo 

Cvrček Šimon Tomíček III. A 2. místo 

Natálie Mazurová III. B 3. místo 

Vítězslav Nikel IV. B 1. místo 

Klokánek Ondřej Štábl IV. B 2. místo 

Linda Slivková IV. B 3. místo 

Lukáš Korzonek VIII. tř. 1. místo 

Kadet Jakub Toběrný |IX. B 2. místo 

Jakub Vybrančík IX. B 3. místo 

Veronika Stromská VI. A 1. místo 

Benjamin Tomáš Kolečkář VI. B 2. místo 

Patrik Gargoš VII. tř. 3. místo 

Lukáš Korzonek VIII. tř. 

Pythagoriáda 

1. místo ŠK,                                                      
11. - 18.místo okresní kolo (z 46) 

Kat.                     
8. roč. 

Ondřej Pavlásek VIII. tř. 2. místo ŠK,                                                       
25.- 32..místo okresní kolo (z 46) 

Kat.                     
8. roč. 

Tomáš Duda VIII. tř. 

Piškvorky 

1. místo Kat.                      
5. - 9. 
roč. 

Kateřina Krčmová IX. A 2. místo 

Radek lasák IX. A 3. místo 
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UMĚLECKÉ SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY 

Adéla Hanzlíková IX. A 
Výtvarná soutěž  

Modlitba za domov 2015 
ocenění III. kat. 

Marek Skuplík V. tř. 

Eurotopia - pěvecká 
soutěž 

1. místo 
 

Simona Nevřelová I. B bez umístění 
 

Martina Vybíralová IV. B 
bez umístění 

 

Natálie Radošovská IV. B 
bez umístění 

 

Vanda Kesková II. tř. 3. místo 
 

Tereza Dehnerová IX. A 

Eurotopia - výtvarná 
soutěž 

2. místo   

Kateřina Krčmová IX. A 1. místo   

Julie Harazimová I. A bez umístění   

Kryštof Anděl I. A bez umístění   

Julie Bršlicová III. A 

Recitační soutěž 

1. místo 

I. kat.               
žáci                
2. - 3. 
ročníku 

Vendula Czudková III. A 2. místo 

Ema Žůrková III. B 2. místo 

Agáta Mührová II. tř. 3. místo 

 Kristián Křepel III. B 3. místo 

Matouš Kubín V. tř. 1. místo/ 1. místo okrskové kolo 

II. kat.       
žáci                

4. - 5. 
ročníku 

Hynek Čuška IV. B 2. místo/2. místo okrskové kolo 

Veronika Štáblová IV. B 2. místo 

Marek Skuplík V. tř. 3. místo 

Nela Drastiková VIII. tř. 1. místo 
III. kat.     

žáci                
6. -7 . 

ročníku 

Veronika Stromská VI. B 2. místo 

Patrik Gargoš VII. tř. 3. místo 

Natálie Černá VI. B 3. místo 

Natálie Rásochová VIII. tř. 1. místo 
IV. kat.            

Žáci                       
8. - 9. 

ročníku 

Petra Šišovská IX. B 2. místo 

Klára Volná IX. B 3. místo 

Denisa Sikorová VIII. tř. 3. místo 

Adéla Stuchlíková I. B 

Opavský skřivánek 

1. místo 

I. Kat Simona Nevřelová I. B 2. místo 

Martína Niessnerová MŠ 3. místo 

Veronika Václavíková III. B 1. místo 

II. kat. Vanda Kesková II. tř. 2. místo 

Klára Vehovská II. tř. 3. místo 
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Natálie Radošovská IV. B 1. místo 

III. kat. Barbora Večerková V. tř. 2. místo 

Marek Skuplík V. tř. 3. místo/1. místo reg. kolo 

Julie Běláková VI. A 1. místo 

IV. kat. Soňa Kurková VI. A 2. místo 

Karolína Kotzurová VII. tř. 3. místo 

Petra Šišovská IX. B 1. místo   

Natálie Rásochová VIII. tř 2. místo   

Leona Drastíková VIII. tř. 2. místo   

Pěvecký sbor Štěpánek 4. - 9. třída 
Celostátní soutěž 

pěveckých sborů Orlová 
3. místo   

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY 

Žáci 1. - 5. ročníku (chlapci) FLORBAL THINK BLUE 
1. místo okres Opava                 
11. místo krajské kolo 

chlapci           
1. - 5. 
třída 

Žáci 6. - 9. ročníku (chlapci) 
Mistrovství Hlučínska, 

FLORBAL 
6. / 8. místo 

chlapci               
6. - 9. 
třída 

Žáci 4. - 5. ročníku (chlapci + dívky) FLORBAL AŠSK 1. místo 

chlapci           
+ dívky           
4. - 5. 
ročník 

Žáci 8. - 9. ročníku (chlapci) Florbal Bolatice  4. / 5. místo 
chlapci         
8. - 9. 
ročník 

Žáci 4. - 5. ročníku (chlapci + dívky) FLORBAL AŠSK okres Opava 
mix                  

4. - 5. 
ročník 

Pašková Lucie VII. tř. 

Vánoční laťka Ostrava 

  

dívky 6. - 
7. ročník 

Křesťanová Natálie VII. tř. 2. místo 

Viková Kateřina VI. B 3. místo 

Kramářová Kristýna VII. tř.   

Jonešová Martina IX. A 3. místo 

dívky 8. - 
9. třída 

Krčmaříková Marie IX. A   

Drastíková Leona VIII. tř.   

Starečková Lenka VIII. tř.   

Radošovský David VII. tř. 1. místo 

chlapci 6. 
- 7. 

ročník 

Kaňok Andrej VI. B   

Slivka Jan VI. B   

Stříbný Lukáš VII. tř.   
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Moravec Miroslav IX. A   

chlapci 8. 
- 9. třída 

Lasák Radek IX. A   

Kolečkář Jiří IX. A   

Pavlásek Ondřej VIII. tř.   

Linda Slivková IV. B 

Osmitisícovky světa                    

soutěž ve šplhu 

1. místo 

1. kat. 
Valentýna Vitásková V. tř. 2. místo 

Terezie Heiderová V. tř. 3. místo 

Daniel Volný IV. A 1. místo 

2. kat. 
Oskar Volný III. B 2. místo 

Šimon Tomíček III. A 3. místo 

Lucie Pašková VII. tř. 1. místo 

3. kat 
Kristýna Večerková VIII. tř. 2. místo 

Denisa Sikorová VIII. tř. 3. místo 

Andrej Kaňok VI. B 1. místo 

4. kat. 
Jakub Vybrančík IX. B 2. místo 

Michal Sivák VI. B 3. místo 

Žáci 6. - 7. ročníku (chlapci) Florbal 
1. místo okrskové kolo                  
4. místo okresní kolo 

chlapci       
kat. III.             

Wihodová Eliška V. tř. 

Vánoční laťka 

1. - 2.místo dívky      
1. - 5. 
ročník 

Przeczková Tereza V. tř. 1. - 2. místo 

Slivková Linda IV. B 3. místo 

Viková Kateřina VI. B 1. místo dívky      
6. - 7. 
ročník 

Křesťanová Natálie VII. tř. 2. - 3. místo 

Pašková Lucie VII. tř. 2. - 3. místo 

Jonešová Martina IX. A 1. místo dívky         
8. - 9. 
ročník 

Krčmaříková Marie IX. A 2. místo 

Drastíková Leona VIII. tř. 3. místo 

Vltavský Marek V. tř. 1. místo 
chlapci     
1. - 5. 
ročník 

Volný Daniel IV. A 2. místo 

Žůrek Petr IV. A 3. místo 

Radošovský David VII. tř. 1. místo 
chlapci  
6. - 7. 
ročník 

Zlámal Jakub VII. tř. 2. místo 

Kaňok Andrej VI. B 3. místo 

Moravec Miroslav IX. A 1. místo 
chlapci  
8. - 9. 
ročník 

Kolečkář Jan VIII. tř. 2. místo 

Kolečkář Jiří IX. A 3. místo 

Daniel Kristian IX. A 

Okresní finále ve šplhu 

7. místo/ ze 70 
chlapci               
4. místo               
z 18 škol 

Miroslav Moravec IX. A 11. místo/ ze 70 

Jakub Večerek IX. B 
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Radek Lasák IX. A 
 

Martina Jonešová IX. A 20. místo/z 52 
dívky            

8. místo               
ze 14 
škol 

Nikol Leščinská IX. A 23. místo/z 52 

Marie Krčmaříková IX. A 
 

Denisa Sikorová VIII. tř.   

Pistoriusová Mia II. tř. 

Školní běžecký závod 

1. místo 1. - 2. 
třída 
dívky 

Žůrková Natálie II. tř. 2. místo 

Šumberová Hana II. tř. 3. místo 

Konečný Marcel II. tř. 1. místo 1. - 2. 
třída 

chlapci 
Jarkuliš Filip I. B 2. místo 

Vendelín Štěpán I. B 3. místo 

Kaspříkova Nela III.A 1. místo 3. - 5. 
třída 
dívky 

Bršlicová Julie III. A 2. místo 

Kubiczková Barbora III. A 3. místo 

Volný Daniel IV. A 1. místo 3. - 5. 
třída 

chlapci 
Tomíček Šimon III. A 2. místo 

Stuchlík Michal IV. B 3. místo 

Michalíková Melanie VI. B 1. místo 6. - 9. 
třída 
dívky 

Pašková Lucie VII. tř. 2. místo 

Volná Klára IX. B 3. místo 

Radošovský David VII. tř. 1. místo 6. - 9. 
třída 

chlapci 
Vybrančík Jakub IX. B 2. místo 

Tomíček Dominik IX. B 3. místo 

Žáci 4. - 5. ročníku (chlapci) VYBÍJENÁ CHLAPCI 
1. místo okrskové kolo,                     
7. místo okresní kolo 

4. - 5.              
ročník 

Žáci 4. - 5. ročníku (dívky) Vybíjená dívky 
1. místo okrskové kolo,                           
1. místo okresní kolo,                      
5. místo krajské kolo 

dívky                  
4. - 5. 
ročník 

Žáci 6. - 7. ročníku (dívky) 

Atletický čtyřboj 

6. místo okresní kolo 
dívky            

IIII. kat. 

Žáci 7. - 9. ročníku (chlapci) 5. místo okresní kolo 
chlapci       
kat. IV 

Žáci 6. - 7. ročníku (chlapci) 3. místo okrskové kolo 
chlapci       
kat. III. 

Družstvo třídy IV. A  

Školní turnaj vybíjené 

1. místo 
  

Družstvo třídy IV. B  2. místo 
  

Družstvo V. třídy 3. místo 
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Družstvo třídy III. A + B 4. místo 
  

Barbora Przeczková III. B 

Kuličkiáda 

1. místo Kat.          
dívky              
3. - 5. 
roč. 

Natálie Mazurová III. B 2. místo 

Eliška Wihodová V. tř. 3. místo 

Tobiáš Prasek IV. B 1. místo Kat.          
chlapci            
3. - 5. 
roč. 

Tomáš Tomíček IV. B 2. místo 

Jakub Rasocha IV. B 3. místo 

Vanessa Krištofová VII. tř. 

Mezinárodní sportovní 
den   Atletika - celkové 

umístění                              
1. místo                                        
Vybíjená                                                 
1. místo 

2. místo            (60 m) 

Kat.          
dívky              
6. - 9. 
roč. 

Leona Drstíková VIII. tř. 1. místo             (60 m) 

Natálie Rasochová VIII. tř. 
 

Veronika Stromská VI. B 2. místo           (800 m) 

Alexandra Běláková VIII. tř. 3. místo hod granátem) 

Tereza Šišovská IX. B 
 

Sára Flugrová VI. A 3. místo (skok daleký) 

Natálie Jonášová VI. A 
 

Kristýna Kramářová VII. tř. 
 

Michaela Tomíčková VIII. tř. 
 

Ondřej Riemel VIII. tř. 

Mezinárodní sportovní 
den   Atletika  -  celkové 

umístění                                                                               
1. místo                                       
Štafeta                                                  
1. místo                                                                 
Kopaná                                                
1. místo 

  

Kat.         
chlapci              
6. - 9. 
roč. 

Lukáš Korzonek VIII. tř. 2. místo (800 m) 

Michal Sivák VI. B   

Lukáš Stříbný VII. tř. 3. místo (skok daleký) 

Tomáš Kolečkář VI. A   

Andrej Kaňok VI. B 1. místo (60 m) 

Jan Moldřík VII. tř. 3. místo (hod granátem) 

Oliver Wollný VI. B 2. místo (hod granátem) 

Tomáš Duda VIII. tř.   

Bršlicová Julie III. A 

Červnová laťka 

1. místo 

Kat.           
mladší 
dívky               

Pavelková Adriana IV. B 2. místo 

Kremeserová Nikol IV. B 3. místo 

Tomíček Šimon III. A 1. místo 

Kat.           
mladší 
chlapci          

Volný Daniel IV. A 2. místo 

Stuchlík Michal IV. B 3. místo 

Stromská Veronika VI. B 1. místo Kat.           
starší 
dívky               

Kramářová Kristýna VII. tř. 2. místo 

Michalíková Melánie VI. B 3. místo 

Kolečkář Jan VIII. tř. 1. místo Kat.           
starší 

chlapci          
Moravec Miroslav IX. A 2. místo 

Kolečkář Tomáš VI. A 3. místo 
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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-2015-2016/florbalove-mistrovstvi-hlucinska-bolatice-2015/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/jsme-pysni-na-sve-zaky-vanessa-kristofova/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/vanocni-latka-2015/ 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/vanocni-latka-kdo-skace-vys-ostrava-2015/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/florbal-smisenych-druzstev-nizsiho-stupne/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/olympiada-v-ceskem-jazyce-2015-2016/ 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/bramborova-medaile-ve-florbalu-je-uspechem/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/zemepisna-olympiada/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/olympiada-v-anglickem-jazyce/ 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/okresni-finale-ve-splhu/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/biologicka-olympiada/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/skolni-kolo-ve-vybijene/ 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/matematicka-olympiada-6-a-7-rocniku-zs/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/olympiada-v-nemeckem-jazyce/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/florbalovy-turnaj-zaku-vyssiho-stupne-2016/ 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/pythagoriada-2016/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/matematicky-klokan-2016/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/stepanek-si-privezl-bronz/ 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/okresni-finale-ve-vybijene-divky/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/okresni-finale-ve-vybijene-chlapci/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/hry-bez-hranic-2016/ 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/atleticky-ctyrboj/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/krajske-finale-ve-vybijene-divek-nizsiho-stupne/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/finale-atletickeho-ctyrboje-mladsich-divek-a-starsich-chlapcu/ 
 

 

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 na které můžeme být hrdi. 

 

 

8.2 Další školní a mimoškolní aktivity 

a) Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2015/2016: 
  

  
termín 

 

Název zájmového kroužku vedoucí 

  1. Český jazyk - příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd Mgr. Lenka Svozilová 

  2. Angličtina - předškolní děti Mgr. Petra Lichá 

  3. Německý jazyk pro 9. ročník Mgr. Kamila Fialová 

  4. Německý jazyk pro 6. ročník Mgr. Kamila Fialová 

  5. Německý jazyk pro 7. - 8. ročník Mgr. Kamila Fialová 

  6. Matematika - příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd Mgr. Eva Šubová 

  7. Přípravný pěvecký sbor Sedmihlásek 1 pro MŠ Mgr. Magdaléna Czudková 

  8. Přípravný pěvecký sbor Sedmihlásek 2 pro 1. - 2. ročník Mgr. Blanka Kučejová 

  9. Pěvecký sbor Štěpánek pro 3. - 9. ročník Mgr. Andrea Antlová 

10. Hra na zobcovou flétnu pro děti předškolního věku Ivana Pekařová 

11. Hra na zobcovou flétnu pro začátečníky Mgr. Lenka Stuchlíková 

  
 

středa 
7.00 - 
7.45 
hod. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/florbalove-mistrovstvi-hlucinska-bolatice-2015/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/jsme-pysni-na-sve-zaky-vanessa-kristofova/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/vanocni-latka-2015/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/vanocni-latka-kdo-skace-vys-ostrava-2015/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/florbal-smisenych-druzstev-nizsiho-stupne/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/olympiada-v-ceskem-jazyce-2015-2016/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/bramborova-medaile-ve-florbalu-je-uspechem/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/zemepisna-olympiada/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/olympiada-v-anglickem-jazyce/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/okresni-finale-ve-splhu/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/biologicka-olympiada/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/skolni-kolo-ve-vybijene/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/matematicka-olympiada-6-a-7-rocniku-zs/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/olympiada-v-nemeckem-jazyce/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/florbalovy-turnaj-zaku-vyssiho-stupne-2016/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/pythagoriada-2016/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/matematicky-klokan-2016/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/stepanek-si-privezl-bronz/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/okresni-finale-ve-vybijene-divky/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/okresni-finale-ve-vybijene-chlapci/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/hry-bez-hranic-2016/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/atleticky-ctyrboj/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/krajske-finale-ve-vybijene-divek-nizsiho-stupne/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/finale-atletickeho-ctyrboje-mladsich-divek-a-starsich-chlapcu/
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12. Hra na zobcovou flétnu pro mírně pokročilé Mgr. Gabriela Langrová 

13. Hra na zobcovou flétnu pro pokročilé Mgr. Jana Smolková 

14. Hra na kytaru pro začátečníky Sylva Lacková 

15. Hra na kytaru pro pokročilé Sylva Lacková 

16. Keramický kroužek 1 Ludmila Moravcová 

17. Keramický kroužek 2 Ludmila Moravcová 

18. Výtvarný kroužek pro 1. - 5.ročník Nikol Harazimová 

19. Aerobik pro 1. - 2. ročník Mgr. Blanka Kučejová 

20. Aerobik pro 3. - 5. ročník Mgr. Blanka Kučejová 

21. Sportovní hry pro 3. - 5. ročník Mgr. Martin Večerek 

22. Florbal pro 6. - 9. ročník Mgr. Petr Nycz 

23. Mažoretky pro MŠ Anna Jonešová 

24. Mažoretky pro děti 1. - 2. ročník Zuzana Straková 

25. Mažoretky pro děti od III. třídy Zuzana Straková 

26. Taneční a pohybový kroužek pro MŠ Přemysl Hladík 

27. Hasičský kroužek pro děti od 4,5 do 7 let Lihotská, Šímová, Vybrančík   

28. Bojová umění pro 1. - 9. ročník 
Martin Bolacký, Jindřich 

Čekala 

29. Kroužek gymnasticko - taneční pro 1. - 5. ročník Pavla Fiedlerová 

30. Badminton 5. - 9. ročník Blanka Harasimová 

31. Letecký modelář - volně létající modely pro 3. - 9. ročník Miroslav Kučera 

32. Jezdecký oddíl Cipísek pro 1. - 3. ročník Eva Gintarová 

   

   

 

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. 
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b) Akce pořádané školou pro veřejnost: 

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ 

V současné době nabízíme tři vzdělávací programy pro dospělé. Kurz německého a anglického  

jazyka a počítačový kurz pro seniory. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/vzdelavani-dospelych/ 

 

FACHMAN KROS 

První říjnová neděle se již počtvrté stala termínem konání běžeckého závodu, který nese název 

„Fachman kros“. Shromaždištěm je prostor u hasičské zbrojnice na Svobodě u Štěpánkovic. Závod 

je určen jak dětem, které soutěží v šesti kategoriích, tak dospělým, kteří si mohou vybrat z tratí 8 

km a 15 km. Tratě jsou vedeny převážně po polních a lesních cestách v blízkosti Svobody, Kobeřic, 

Hněvošic, Služovic a Vrbky. Ohlasy na náročnost a různorodost trasy jsou ze strany závodníků 

pozitivní. 

Do dětských kategorií se přihlásilo celkem 71 dětí od jednoho do patnácti let. Děti mezi sebou 

soupeřily na tratích od 100 m do 1500 m. Na 8 kilometrovou trať vyrazilo 39 závodníků a 

delší 15 kilometrovou trasu absolvovalo 73 dospělých. Celkově došlo oproti minulému 

ročníku k nárůstu počtu závodníků, hlavně v dětských kategoriích. Skvělá atmosféra a 

pozitivní hodnocení ze strany závodníků byla podpořena nádherným „Babím létem“, které 

umožnilo absolvovat závod v „krátkém oblečení“ a určitě také zvýšilo počet přihlížejících, a 

že jich nebylo málo. 

Vítězi na 15 km trati se stali Robert Antczak a Jana Richterová, na kratší 8 km trati pak David 

Wittek a Barbora Lampová. Potlesk a povzbuzení v cíli si však zasloužil každý z účastníků 

bez ohledu na pořadí. 

Velké poděkování patří všem pořadatelům z řad učitelů ZŠ Štěpánkovice, hasičům ze 

Svobody, obsluze občerstvení, sponzorům a všem ostatním, kteří se podíleli na organizaci 

závodu. Samozřejmě děkujeme závodníkům, povzbuzujícím rodinným příslušníkům a 

doprovodu za to, že si našli čas k aktivnímu využití nedělního dopoledne, povzbuzení všech 

zúčastněných a vytvoření příjemné přátelské až rodinné atmosféry v prostoru u hasičárny. 

Organizátoři se na Vás těší první říjnovou neděli (2. 10. 2016) při 5. ročníku tohoto závodu. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/fachman-kros-2015-1/ 

 

DRAKIÁDA 

Dne 7. 10. 2015 proběhla v rámci programu ŠD „Drakiáda“. Letošní ročník se uskutečnil na 

školním hřišti a příjemně překvapil všechny účastníky „dračího klání“ teplým a zároveň 

větrným počasím. Děti si donesly jak koupené, tak vlastnoručně vyrobené draky. 

Vítr příhodně foukal a děti se svými rodiči či spolužáky měly plné ruce práce, aby své draky 

uhlídaly na provázcích. 

Každý účastník se stal vítězem a obdržel diplom a sladkou odměnu. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/drakiada/ 

 

VEČER KOUZELNÝCH SVĚTÝLEK 

Je páteční podvečer 6. listopadu 2015 a z amplionů místního rozhlasu se ozývají známé 

pohádkové melodie, které svolávají všechna kouzelná světýlka k hasičské zbrojnici, 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. 

Po příchodu do školy čeká na všechny podzimně - strašidelná výstavka, oblíbená pěvecká 

soutěž a hlavně strašidelná stezka, která je vyvrcholením celého večera. 

Do finále letošní palestinské superstar se probojovalo jedenáct zpěváků, jak jednotlivci, tak i 

dvojice, výherci třídních kol všech tříd nižšího stupně. 

Moderování pěvecké soutěže se letos zhostila Morticia Adams a do poroty zasedl zbytek 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/vzdelavani-dospelych/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/fachman-kros-2015-1/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/drakiada/
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Adams family : Gomez Adams (Jakub Fojtík), Fester Adams (Jakub Müller), Wednesday 

Adams (Alexandra Běláková), Puksley Adams (Štěpán Czudek) a VĚC (Ondřej Pistorius). 

Porota to letos neměla vůbec jednoduché, protože výkony soutěžících byly nebývale vyrovnané 

a rozdíl mezi prvním a posledním místem byl jen několik bodů, o čemž svědčí i počet 

udělených míst, kterých bylo pouze šest, přestože soutěžních vystoupení zaznělo osm. Však i 

porotě, i když v černém a libující si v ponurých záležitostech, nezbývalo než letošní soutěžící 

jen chválit. Pěveckou soutěž ozvláštnilo také vystoupení děvčat z kroužku aerobiku pod 

vedením paní učitelky Blanky Kučejové. 

Pomyslným králem a letošní palestinskou superstar se stal Marek Skuplík z 5. třídy s písní 

Nenapovídej, na dalších místech už byly jen samé princezny. Druhé místo obsadila děvčata 

Martina Vybíralová a  Natálie Radošovská  ze 4.B s písní Šaškové počmáraní, třetí místo bylo 

rozděleno mezi Simonu Nevřelovou z 1.B třídy a děvčata Vendulu Czudkovou a  Julii 

Bršlicovou z 3.A, které nám zazpívaly píseň Boty proti lásce. Všichni vítězové budou naši 

školu dále reprezentovat na pěvecké soutěži EUROTOPIA v prosinci letošního roku. Čtvrté 

 místo si vyzpívala Vanda Kesková z 2. třídy písní Tři oříšky pro Popelku,  na pátém místě 

skončila Nela Lasáková, která zpívala píseň Dělání a šesté místo bylo opět rozděleno mezi 

děvčata z 1. A Elen Bajtlovou a Evu Oberherovou, která vystupovala s písní Statistika a Natálii 

Hahnovou a píseň Když náš táta hrál. 

Strašidelnou stezku letos zdobila strašidla z 9. A a 9. B a byla jako vždy děsuplná. Spousta dětí 

mělo malou dušičku před tím než byly puštěny za černý závěs, který musela bránit paní učitelka 

Fialová doslova vlastním tělem, aby se tam nenahrnuli všichni zájemci najednou. Byli i takoví, 

kteří to po pár metrech vzdali a vrátili se zpět. Většina však odvážně prošla celou, jen lampiony 

osvětlenou, stezkou a jejich odvaha byla odměněna kromě neopakovatelného zážitku také 

strašidelným razítkem a bonbonem. 

Velké díky patří všem učitelů a učitelkám 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 průvodu. 

Kolem půl osmé se všichni pomalu rozcházejí do svých domovů . 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/vecer-kouzelnych-svetylek/ 

 

VÁNOČNÍ KONCERT 

Je prosluněné nedělní odpoledne a štěpánkovičtí občané míří do kostela. Podle krásného počasí 

by asi nikdo netipoval, že se za několik okamžiků kostelem rozezní  anglická vánoční koleda 

v podání dětí z kroužku fléten pod vedením paní učitelky Jany Smolkové. 

Poslední adventní neděle s datem 20. prosince 2015 je spojena s vánočním  koncertem v kostele 

sv. Kateřiny a všechny děti jsou již připraveny předvést se v co nejlepším světle, aby 

zpříjemnily poslední předvánoční dny a vykouzlily tu správnou atmosféru. 

Koncert začíná přesně ve tři hodiny a kostel plný lidí, kteří s napětím očekávají vystoupení  

všech účinkujících, vítá kroužek fléten se svou anglickou koledou a paní učitelka Blanka 

Kučejová. Přeje všem příjemný zážitek. 

Stmelujícím prvkem celého koncertu je vánoční příběh, jenž se táhne celým vystoupením a 

spojuje jednotlivá čísla, a který vypráví babička (Michaela Plačková) svému vnoučkovi (Marek 

Skuplík), protože ji žádá o pohádku. 

Nastupují děti z pěveckého sboru Sedmihlásek pod vedením paní sbormistryně Blanky 

Kučejové a za klavír usedá paní učitelka Magdaléna Czudková.  V jejich sborovém vystoupení, 

které je zpestřeno zpěvem několika sólistů (Agáta Mührová, Onřej Tietz, Vanda Kesková, 

Simona Nevřelová, Adéla Stuchlíková, Klára Vehovská), flétnovým doprovodem (Kateřina 

Hanzliková, Karolína Lipinová a Tereza Przeczková) a hrou na různé perkusse (Elen Bajtlová, 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/vecer-kouzelnych-svetylek/
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Vanda Kesková, Pavla Smažíková, Agáta Mührová, Simona Nevřelová) a jembe (Natálie 

Žůrková) najdeme vánoční písně Vločka a Předvánoční a koledy Pastýřská a Zvěstování. 

Mezitím se už v zadní části kostela připravuje pěvecký sbor Štěpánek pod vedením paní 

sbormistryně Andrey Antlové, s klavírním doprovodem paní učitelky Jany Smolkové a 

nastupuje uličkou za zpěvu kánonu Dú, valaši, dú, na kterou plynule naváže koledou s polským 

textem Przybieźeli do Betlejem ve trojhlasé úpravě. Následuje několik dalších známých koled 

ve vícehlasých úpravách jako Chtíc, aby spal, Čas radosti, My tři králové, Dej Bůh štěstí a 

v neposlední řadě Narodil se Kristus Pán. Samostatné vystoupení Štěpánku je ukončeno jednou, 

pro většinu neznámou, písní z filmu Vánoční víla pod názvem Šťastné a veselé. 

Také vystoupení Štěpánku je ozdobeno několika sólovými výstupy (Soňa Kurková, Hynek 

Čuška, Ondřej Keske, Matouš Kubín, Marek Skuplík a Veronika Stromská), doprovodem na 

sopránové (Karolína Lipinová, Tereza Przeczková a Tereza Weissová), altové (Karolína 

Lipinová a Tereza Przeczkocá) a dokonce i příčnou flétnu (Valentýna Vitásková) a hrou na 

různé perkusse (Barbora Večerková, Michaela Tomíčková, Valentýna Vitásková, Martina 

Vybíralová) a jembe (Jakub Müller). 

Po této koledě vyzývá paní učitelka Antlová všechny přítomné, aby si společně zazpívali 

koledy Pásli ovce valaši a Veselé vánoční hody. 

Společné vystoupení sborů a obecenstva je vítáno a oceněno potleskem z obou stran. 

Poté se dostává ke slovu pan farář, který se se všemi loučí, děkuje za to, že přišli a přispěli tak 

na dobrou věc, neboť výtěžek z koncertu bude věnován na výstavbu bezbariérového přístupu do 

tříd v prvním patře místní základní školy. Také všem přeje příjemně strávený vánoční čas. 

Vánoční koncert se povedl na výbornou, což posoudili diváci, kteří na konec  zahrnuli všechny 

účinkující bouřlivým a dlouho neutichajícím potleskem. 

Na závěr nezbývá nic jiného než poděkovat za pilnou práci a úsilí všem dětem a především 

paním učitelkám a popřát jim hodně elánu do další, velmi náročné, práce. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/vanocni-koncert/ 

 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA U ZAHRÁDKÁŘŮ 

První neděle adventní byla pro děti naší školy koncertní, protože se svým vánočním pásmem 

vystoupil pěvecký sbor Sedmihlásek a kroužek flétničky na výstavě betlémů v areálu 

zahrádkářů naší obce. Paní učitelky Kučejová, Czudková, Langrová a Smolková připravily 

vánoční koncert, kde jsme mohli slyšet vánoční písně i koledy, známé i méně známé a v závěru 

si pak všichni také zazpívali písně Jak si krásné, neviňátko a Půjdem spolu do betléma. 

Všechny děti si odnesly sladkou odměnu a naše společné těšení na Ježíška může začít…  

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/skola-a-vanocni-vystava-u-zahradkaru/ 

 

MAŠKARNÍ PLES 

V poslední masopustní neděli, tj. 7. února, si naše děti užily maškarního plesu. Našim tématem 

byla Havaj, kraj kytek, dobré nálady, nicnedělání, prostě užívání si! Havajské tanečnice jsme na 

tanečním parketu mohli zahlédnout hned několikrát a naše moderátorky Katka Drastiková a 

Nikol Leščinská to pořádně roztančily.  Pro děti jsme nachystali soutěže a každá třída si 

připravila anglickou písničku s pohybem. Prvňáci závodili v „lyžování“ na kytkách,  děti 

z druhé třídy sbíraly kytky z barevných kruhů  tzv. člunkovým během, třeťáci si předávali 

havajský věnec a podlézali pod kruhem, čtvrťákům se sušilo prádlo  a museli velmi rychle 

sbírat a piloti z páté třídy se letadlem zavezli na Havaj. Ovšem! Jsou to zapomnětliví páťáci, 

kteří i na dovolenou si zapomenou vzít např. plavací brýle či plavky, cesta se jim kapánek 

prodloužila, protože se neustále vraceli. Ale nakonec odletěli všichni.  Všechny děti se ale 

nejvíce těší na tombolu,  ta samozřejmě nemohla chybět!  Děti  sledovaly všechny své losy, 

některé vyhrály, jiní musí čekat na příští maškarní ples. Děkujeme rodičovskému sdružení za 

bohaté občerstvení a všem za skvělou atmosféru našeho maškarního reje.   

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/vanocni-koncert/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/skola-a-vanocni-vystava-u-zahradkaru/
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http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/maskarni-ples-2016/ 

 

JARNÍ KONCERT 

24. května 2016 se v naší malé tělocvičně uskutečnil Jarní koncert přípravného pěveckého 

sboru Sedmihlásek a kroužků fléten. Celkem 70 účinkujících a téměř plná tělocvična rodičů, 

prarodičů, tet a strýčků v obecenstvu…. koncert může začít.  Na úvod děti zatančily a zazpívaly 

píseň Chytré děti a po té již na pomyslné pódium vystoupily děti z kroužku fléten MŠ pod 

vedením p. uč. Ivany Pekařové. Během necelé hodiny programu zazpívaly děti známé i méně 

známé písně s doprovodem hudebních nástrojů či hry na tělo. Každý pěvecký blok pak 

vystřídaly děti z kroužků fléten ZŠ, které vedou p. uč. Langrová, Stuchlíková a Smolková. 

Slyšet jsme mohli písně lidové či skladby A. Vivaldiho nebo B. Smetany v podání těch 

nejstarších flétnistů. Na závěr nám všechny děti, které hrají ha flétnu, zahrály píseň Černé oči a 

děti ze Sedmihlásku, které připravily p. uč. Kučejová a Czudková,  zazpívaly píseň Na pasece.  

Věříme, že se všem koncert líbil a těšíme se již nyní na další koncert, na kterém opět ukážeme, 

co jsme se naučili. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/jarni-koncert-1/ 
 

DEN MATEK 

Druhou květnovou neděli, která letos připadla na 8. května, mají všechny maminky svátek. Je 

Den matek, kdy vzdáváme dík všem maminkám, za jejich lásku, péči a ochotu, obětavost a 

výchovu. 

V tento den dávají děti maminkám dárek, kterým dávají najevo, jak je mají rády. Vůbec 

nejkrásnější jsou dárky, které děti vyrobí samy. I žáci ze základní školy ve Štěpánkovicích si v 

pátek odnášeli různá přáníčka, kytičky nebo svícny. 

Žáci IV. B třídy připravili pro své maminky krásné vystoupení.  Prostřednictvím papírových 

loutek předvedli pohádku o Sněhurce a sedmi trpaslicích, zazpívali písničky a prostřednictvím 

prezentace maminkám ukázali, co všechno v tomto školním roce zažili. 

Maminkám se představení líbilo a odcházely s mírným dojetím, ale hlavně s úsměvem na tváři. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/den-matek-iv-b/ 
 

 

Z dalších akcí uvádím: 

 Společenský večer u příležitosti Dne učitelů 

 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 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   

 sběr starého papíru proběhl ve školním roce dvakrát 

 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  

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/maskarni-ples-2016/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/jarni-koncert-1/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2015-2016/den-matek-iv-b/
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 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 divadlo v Opavě – II. stupeň  

 Mikulášská nadílka pro děti MŠ a žáky I. stupně 

 příprava programu – Vítání občánků  

 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 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, Slezská tvorba Opava  

 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, Florbalový klub 

Štěpánkovice, Svaz zahrádkářů, Voltiž Albertovec 

 ZŠ Štrbě – družební školy, aktivity viz výše 
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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 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 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 Opavě 

 

10)  Údaje o prevenci negativních jevů 

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

strategie školy na roky 2012-2016. 

     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 
 

     Předmětem činnosti České školní inspekce ve školním roce 2015/2016 byla kontrola 

stanovení místa a doby zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání ředitelem školy 

podle § 46 odst. 1 za podmínek stanovených v § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění 

účinném v kontrolovaném období. Dalším bodem inspekční činnosti byla kontrola 

informování zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky základní 

školou podle § 37 odst. 2 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. 

V obou případech nebylo zjištěno porušení právního předpisu viz protokol o kontrole čj.: 

ČŠIT-213/16-T. 

 

 

12. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů   

  
 V tomto školním roce jsme se zapojily do Výzvy č. 56 Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost s projektem „Škola – základ života – jazykové 

vzdělávání“ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0735 v celkové výši 530 936,- Kč 

 

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 2015“ 
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14. Výsledky hospodaření 

Výsledky hospodaření za rok 2015 

    Státní rozpočet Příjmy Výdaje 
 Platy 11 319 458,00    11 319 458,00    
 OON 62 000,00    62 000,00    
 Zákonné odvody 3 869 075,00    3 854 897,00    
 FKSP 113 385,00    113 519,91    
 ONIV 350 000,00    364 043,09    
 CELKEM 15 713 918,00    15 713 918,00    
 

    

    Obec Příjmy Výdaje  Rozdíl 

Příspěvek zřizovatele  3 394 108,00        

    Jazykové vzdělávání-dotace 530 936,00        

Časové rozlišení transféru 197 265,00        

Čerpání RF 72 744,20        

Ostatní příjmy - stravné 1 575 470,00        

                     - úplata MŠ 199 060,00        

                     - úroky 1 420,11        

                     - jiné 23 456,56        

        

Výdaje           - energie   1 182 939,31      

                     - potraviny   1 577 479,41      

                     - provozní mat.   455 815,71      

                     - provoz. služby   901 705,82      

                     - opravy,údržba    394 505,48      

                     - ostatní   532 565,48      

                     - odpisy   1 022 677,00      

                     - mzdy   83 572,80      

CELKEM 5 994 459,87    6 151 261,01    -156 801,14    

    

    Hospodářská činnost Příjmy Výdaje Rozdíl 

CELKEM 685 191,50    531 238,40    153 953,10    

    

    

 

Hospodaření za organizaci 
CELKEM 

 

 
ztráta 

 
-2 848,04 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    



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                            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 2015/2016 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 - úterý, čtvrtek 

 - kytara – pondělí, středa 

 Soutěže:  

- drakiáda 

  - sportovní soutěže (vybíjená, přehazovaná, florbal) 

           - vědomostní soutěže 

            - sběr starého papíru – 2krát ročně, sběr víček 

      - 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, Vánoční výstavka v areálu zahrádkářů, 

celoroční výzdoba školy,  
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17. Závěr 

 
     Výuka ve školním roce 2015/2016 byla řádně zahájena v úterý 1. září 2015 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. 

     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 22. 8. 2016    Mgr. Michael Pavlásek 

             ředitel ZŠ a MŠ Štěpánkovice 

 

 

 

 

 
     Výroční zpráva byla projednána Pedagogickou radou dne:  1. 9. 2016 

 

     Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne: 19. 9. 2016 

 

      Výroční zpráva byla předána Zřizovateli školy dne: 20. 9. 2016 (dat. schránka) 
 

 


