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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: ous@volny.cz 

       

1.3 Součásti školy  maximální počet  IZO 

Mateřská škola  112 dětí      107 628 953 

Základní škola  414 žáků   102 432 724 

Školní družina   55 dětí – 2 oddělení  120 003 783 

Školní jídelna   450 jídel   102 944 903 

 

1.4 Základní údaje o součástech školy  

 

Součást školy Počet 

tříd/odděl. 

Počet dětí/žáků 

(dle výkazů) 

Počet dětí/žáků 

na třídu 

Mateřská škola 4           112           28,00 

ZŠ - 1. stupeň 8           160 20,00 

ZŠ – 2. stupeň 5           105 21,00 

Školní družina 2             55           27,50 

Školní jídelna x           398 

/ZŠ+MŠ+zam.+c.strav./ 

x 
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Komentář: 

     Na začátku školního roku jsme měli celkem 13 tříd s 270 žáky. V tomto počtu jsou 

zahrnuti 2 žáci prvního a 4 žáci 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 – II., III., IV . a IX ročník) a na druhé straně početné třídy (26, 27, 28 

žáků – IV., VI. a VII. 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 (16 rozhodnutí o 

nepřijetí dítěte do MŠ). Problémem je mimo jiné množství odkladů povinné školní docházky 

– celkem 7 dětí – viz níže, které je jedním z faktorů nepříjemné situace, kdy pro školní rok 

2015/2016 bylo vydáno celkem 20 rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.      

 

 

1.5 Materiálně-technické podmínky školy  

     V této oblasti bylo díky dlouhodobým snahám a realizovaným projektům dosaženo 

vysokého standardu. Vizí školy je modernizace prostorů šaten, revitalizace sportovišť a 

přilehlých venkovních prostor školy. Za tímto účelem byla vypracována studie, která byla 

předložena zřizovateli školy, odsouhlasena zastupitelstvem obce a její 1. etapa se nachází ve 

stadiu vypsání výběrového řízení pro pořízení projektové dokumentace. 

     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.  

     Rekonstrukcí pláště školy, výměnou oken, instalací nové elektrické a ICT sítě, 

vybudováním parkoviště, úpravou přístupových ploch, zeleně, vybudováním společenské 

místnosti, posilovny, sauny, gymnastického sálu, nabídkou velmi široké škály zájmového 

vzdělávání dětí, mládeže a dospělých můžu konstatovat, že cíle, které jsou prezentovány 

veřejnosti a zřizovateli se postupně naplňují a to ve prospěch všech zainteresovaných.     

     Vize vybudování komunitního centra, které by poskytovalo své služby veřejnosti 

v průběhu celého dne stále platí a rozvíjejí se. 

      

 

 

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 zabývala činnostmi školy v 1. pololetí, 

realizovaným projektem „Interaktivní škola“, ocenila technický a technologický posun 

informačním systémem školy – Škola OnLine, proběhla diskuse nad dílčími aktivitami  

2. pololetí. Rada byla upozorněna na rizika související s převisem počtu žádostí nad volnou 

kapacitou MŠ. Na závěr ředitel školy představil dlouhodobé vize rozvoje školy a členové 

zastupitelstva a vedení obce přislíbili podporu rozvojovým projektům školy.  
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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 pro žáky 

a dospělé, projektu Velikonoce ve škole, zábavného dětského dne, organizovali společenský 

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

dotovalo lyžařský výcvik, pobyt žáků u moře, dopravu žáků na vzdělávací akce, 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 3., 6. a 8. roč. – byli vzděláváni podle 

programu Zvláštní škola č.j.: 22980/97-22.  

      

 

 

3.  Přehled pracovníků školy     

3.1 Základní údaje o pracovnících školy od začátku šk. roku 

Počet pracovníků celkem(počet. osob) 45      úvazek      39,35 

Počet učitelů ZŠ   18        16,86 + 1 výuka náboženství (dohoda) 

Počet vychovatelů ŠD    2         1,63                 

Počet učitelek MŠ     8         7,29 

Počet správních zaměstnanců ZŠ        7         5,77 

Počet správních zaměstnanců MŠ       5         2,36 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28 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. 

      Na I. stupni základní školy mělo odbornou kvalifikaci získanou vysokoškolským 

vzděláním v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně  

6 třídních učitelek. Třídní učitelé 5.A a 5.B třídy měli odbornou kvalifikaci zaměřenou pro II. 

stupeň. Ve školním roce 2014/2015 tak zůstala mezi I. a II. stupněm propojenost vyučujících.  

9 učitelů včetně ředitele a zástupkyně ředitele vyučovalo pouze na jednom stupni, úvazek 

ostatních učitelů byl rozvržen mezi oba stupně. 
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     Na II. stupni základní školy nesplňovala odbornou kvalifikaci zaměřenou pro II. stupeň 

jedna pedagogická pracovnice – vyučující Ja.  

     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  0           3    4          7   0            4   0            0   0          0   4       14 

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   4       24 

 

Komentář: 

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

věkové kategorie od 35 do 55 let.  

 

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících /od začátku školního roku/ 

 

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

    1 školník    1,0 SOU      6 

    2 účetní    0,75 vysokoškolské    10 

    3 uklízečka ZŠ    0,88 základní      2 

    4 uklízečka ZŠ    0,88 základní      2 

    5 uklízečka ZŠ    0,88 základní      2 

    6 uklízečka ZŠ    0,88 základní      2 

    7 uklízečka ZŠ    0,5 základní      2 

    8 školnice MŠ    1,0 základní      3 

    9 uklízečka MŠ    0,34 základní      2 

 výdej stravy    0,31       3 

  10 uklízečka MŠ    0,34 základní      2 

 výdej stravy    0,31       3 

  11 uklízečka MŠ    0,34 základní      2 

 výdej stravy    0,31       3 

  12 uklízečka MŠ    0,34 základní      2 

 výdej stravy    0,31       3 

  13 vedoucí ŠJ    0,94 SŠ      8 

  14 vedoucí kuchařka    0,94  SOU        6 

  15 kuchařka    0,94 SOU      4 

  16 kuchařka    0,94 SOU      4 

  17 pomocná kuchařka    0,94 základní+ kurz      4 
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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. 

 

 

 

 

4. Správní řízení   

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

Přijetí k předškolnímu vzdělávání        44         0 

Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání        19         0 

Přijetí k základnímu vzdělávání        48         0 

Odklad povinné školní docházky          7          0 

Přestup žáka z jiné školy          3          0 

 

 

 

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

 

5.1 Zápis k povinné školní docházce pro šk. rok 2014/2015   

Počet prvních tříd 

  ve šk.r. 2015/2016 

Počet zapsaných dětí Z toho počet dětí 

starších 6ti let 

( nástup po odkladu) 

Počet odkladů pro 

školní rok 2015/16 

2 48 13 7 

 

Komentář: 

     U zápisu dítěte do první třídy školního roku 2015/2016 jsme registrovali 60 dětí.  5 dětí má 

trvalý pobyt v obci pouze formální – Obecní úřad. Zákonní zástupci 7 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 48 žáků, kteří budou rozděleni do dvou 

prvních tříd 
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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. 

17                     -         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 9 6 17 

 

 

6. Údaje o výchovně vzdělávacích výsledcích žáků 

6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků a zameškaných hodinách 

I. pololetí školního roku  

Stav žáků: 265 /+6 podle § 38/   Chl.: 115 +5* Dí.: 150 +1* 

      I.stupeň 159 /+2 podle § 38/     67 +2*   92 

      II.stupeň 106 /+4 podle § 38/     48 +3*   58 + 1* 

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

 I. tř. 849 35,38   19         21 2 1   

 II. A 511 26,89   10         11 7 1   

 II. B 431 22,68   8         14 5     

 III. A 733 38,58   15 1 2     7 12     

 III. B 416 21,89   9         14 5     

 IV. tř. 822 29,36   13 7 3 2   13 8 7   

 V. A 337 22,47   5 2       3 9 3   

 V. B 389 24,31   2         4 7 5   

 suma N.S. 4488 28,23   81 10 5 2   87 55 17   

 VI. tř. 921 36,84   12 7 1     5 12 8   

 VII. tř. 1330 49,26   9 6 2     5 9 13   

 VIII. A 723 36,15   10     1     6 14   

 VIII. B 861 50,65 2 5 1 2       3 14   

 IX.tř.  653 38,41   5 6 3     1 2 14   

 suma V.S. 4488 42,34 2 41 20 8 1   11 32 63   

                           

 

suma šk. 8976 35,28 2 122 30 13 3   98 87 80   

 
              

              



10 

 

II. pololetí školního roku 

Stav žáků: 265 
/+6 podle § 
38/   Chl.: 

115 

+5* Dí.: 

150 

+1* 

     

I.stupeň 159 
/+2 podle § 
38/     

67 

+2*   92 

     

II.stupeň 106 
/+4 podle § 
38/     

48 

+3*   
58 + 

1* 

     

 

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

I. tř. 806 33,58   24         22 2 1   

II. A 660 34,74   10         12 6 1   

II. B 441 23,21   12         15 4     

III. A 885 44,25   9 2 2     5 13 2   

III. B 423 22,26   10 4 1     14 4 1   

IV. tř. 707 25,25   9 10 5 1   12 8 8   

V. A 595 39,67   5 3 1 1   3 8 5   

V. B 479 29,94   10 2 3     4 6 6   

suma N.S. 4996 31,42 0 89 21 12 2 0 87 51 24 0 

VI. tř. 1085 45,21   15 5       5 12 9   

VII. tř. 1057 39,15   12 11       5 8 16   

VIII. A 607 30,35   11 1 2 1   1 4 14 1 

VIII. B 916 53,88   5 2         2 15   

IX.tř.  796 46,82   3 9 1     1 3 13   

suma V.S. 4461 42,08 0 46 28 3 1 0 12 29 67 1 

                          

suma šk. 9457 36,74 0 135 49 15 3 0 99 80 91 1 

 

 

 

 

Komentář:   

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

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

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

soutěživost a rivalitu nejen v oceňování dosažených výsledků v různých vědomostních 

soutěžích, ale také v příkladném chování. 

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

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

pro třídu, za příkladnou přípravu na vyučování apod. 

     Kromě pochval třídního učitele a ředitele školy obdrželo i letos 6 žáků ještě knižní 

odměnu.  

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

tuto oblast o spolupráci s místními složkami, konkrétně SDH, TJ Sokol, Voltiž Albertovec, 

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

ocenění nejmenších čtenářů obecními knihovnicemi. 

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

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

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

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

intenzivní práci na tomto poli si troufám tvrdit, že se nám daří tyto zásady chování našim 

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

opakovaně porušují. Věřím, že tento neutuchající zápas s lidskou pubertou budeme mít i 

nadále pod kontrolou. Zásadním předpokladem je však vzájemná spolupráce a komunikace 

mezi školou a zákonnými zástupci.  

     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 

Těžká vada řeči 2. 1 0 

2. 1 1 

Vada řeči 2. 1 0 

 3. 1 0 

 5. 1 0 

Lehké mentální postižení       3. 1 0 

6. 1 0 

8. 1 0 

S vývojovými poruchami  

učení 

1. 1 1 

3. 3 1 

4. 1 0 

5. 1 1 

6. 2 1 

7. 2 2 

8. 2 0 

9. 3 0 

Celkem     1. - 9.        23 7 

 

     Celkem máme na škole 23 žáků, kteří mají dle odborného posudku pedagogicko-

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

S těmito integrovanými žáky i letos pracovalo šest pedagogických pracovnic (absolventky 

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

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

k dispozici speciální výukové programy.  

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

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

škole.  
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6.3  Další údaje o výchovně vzdělávacím procesu 

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

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

Český jazyk 8 9 9 10 10 8+1 7 7 69+1 

Cizí jazyk A 

1 

A 

1 

A 

1 

A 

3 

A 

3 

A 

3+3 

A      

3   

A      

3   

 

14+6 

Matematika 4 4  4  5 5 5+1 5 5 36+1 

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 21 21 25 25 26+5 26 26 190+5 

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.  

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

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

 

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

Český jazyk 5 4 4 4 4  21 

Cizí jazyk A 3+3 A  3+3 

N  2+2 

 

A     3 

N     2 

A     3 

N     2 

A   3 

N   2   

A 15+6 

N   8+2 

Matematika 4 4 5   5   4   22 

Informatika 1+1 - - - - 1+1 

Dějepis 2 2 2 2 2 10 

Vých. k občanství 1 1 1 1 1 5 

Fyzika 1 2 2 2 2 9 

Chemie - - 2 2 2 6 

Přírodopis 2 2 1 1 2 8 

Zeměpis 2 1 2 2 2 9 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 1 7 

Výchova ke zdraví 1 1 1 1 1 5 

Tělesná výchova 2  2 2 2 2  10 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1  5 

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

 29+4  30 + 6 32 32 31  154+10 

Náboženství                   1                         1 
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Komentář: 

 

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

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

náboženství (z toho jedna hodina pro 6. a 7. ročník a druhá pro 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  

 

 

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 je již 3 hodiny 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 BRANNÝ DEN 

V pátek 26. 9. 2014 pořádala škola branný závod pro žáky ve třech kategoriích (školka + 1. a 

2. ročník, 3., 4. a 5. ročník a vyšší stupeň, tj. 6. – 9. ročník). Počasí nám v tento den příliš 

nepřálo, ale jak říká jedno přísloví „Není špatné počasí, jen špatné oblečení“. 

Po příchodu na hřiště byly děti 3. až 5. třídy rozděleny do osmi skupin napříč ročníky. Každá 

skupina si pak na 7 stanovištích mohla ověřit nejen své znalosti z dopravní výchovy, 

stanoviště č. 2 a 7, a zdravovědy, stanoviště č. 3 a 6, ale prokázat také svou zdatnost při 

přenosu raněného na stanovišti č. 4, a zvládnutí používání základní obvazové techniky při 

ošetření zlomenin na stanovišti č. 3.  A kdo neměl v hlavě, musel mít v nohách, jak zněl název 

stanoviště č. 6. Hodnotily se nejen znalosti, ale také aktivní přístup celé skupiny a disciplína. 

Vše pak bylo odměněno body a zapsáno na kartu skupiny. Všechny skupiny si mohly vyčistit 
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hlavu na stanovišti č. 1, kde hráči prokazovali pouze to, jak zvládají práci s míčem při 

vybíjené. 

I přes nepřízeň počasí se dětem páteční dopoledne moc líbilo a pondělní vyhlášení výsledků a 

rozdání diplomů a cen, bylo jen třešničkou na dortu. 

Žáci vyššího stupně byli nalosováni napříč ročníky do šestičlenných družstev. Celkově se 

akce zúčastnilo 14 šestičlenných družstev, přičemž každé družstvo absolvovalo trať o délce 

2,8 km. Na trati bylo sedm stanovišť, kde žáci společně plnili zadané úkoly (řešení 

dopravních situací, přenos raněného, první pomoc, střelba ze vzduchovky, hod granátem na 

cíl, poznávání stromů, vybavení lékárničky). O vítězi rozhodoval celkový součet bodů, které 

družstvo nasbíralo, dodatečným kritériem při rovnosti bodů byl čas. 

Z bezprostřední odezvy žáků můžeme konstatovat, že se akce zdařila. Přestože se vrátili lehce 

zabláceni a mokří, tak se jim trať i úkoly líbily a hodina strávená na trase jim připadla 

podstatně kratší. Určitě budeme v této akci a netradiční výuce pokračovat i v letech 

budoucích. 

http://www.hlucinsko.tv/2014-09-30-stepankovice-brany-den.html 

 

 

Autorské čtení – Eva Tvrdá 

Eva Tvrdá – spisovatelka pocházející z našeho kraje, tedy z Hlučínska, besedovala v pondělí 

1. prosince se žáky 9. třídy. Vyprávěla o svých knihách pro dospělé, ale i pro dětské čtenáře a 

vzhledem k tomu, že měla před sebou 17 deváťáků, nabídla jim svou povídkovou tvorbu a to 

„Hravé příběhy“ a novější „Andělé, tabulky a sny“. Z obou uvedených knih také četla. Eva 

Tvrdá je nejen znalkyní hlučínských poměrů a to dob minulých i současných, ale také 

lidských povah. Její příběhy nejsou plytké, ale vedou čtenáře k zamyšlení, kladou mu otázky, 

na něž hledá odpovědi, některé povídky končí vtipnou, jindy překvapivou pointou.  

Beseda byla velmi přátelská a příjemná a možná, že se někteří deváťáci dokonce odhodlají 

přečíst si uvedené knihy povídek.                

Zvědavé dotazy psali žáci na lístečky, z nichž jeden byl vylosován, a dotyčný tazatel obdržel 

jako dárek knihu s autorčiným podpisem. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/beseda-se-

spisovatelkou-evou-tvrdou/ 

 

Projekt CESTA ZA HVĚZDOU 

Dne 9. prosince nás v dopoledních hodinách navštívila paní katechetka Pavlína Němcová. Pro 

žáky prvního a třetího ročníku měla připravený program „Cesta za hvězdou“. Děti se 

seznámily s příběhem krále, který se vydal na cestu do Betléma. Děti si vyslechly vánoční 

příběh a aktivně ho utvářely – stavěly králův palác z kostek, zdobily cestu, kterou král 

procházel, a zamýšlely se nad touhami lidí vydat se za něčím, co neznají a chtějí poznat. 

Žáci čtvrté třídy zhlédli powerpointovou prezentaci s výkladem. Zamýšleli se nad důvodem 

slavení Vánoc – křesťanský svátek narození Ježíše z Nazareta, seznámili se s reáliemi 

vánočního příběhu. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/cesta-za-

hvezdou/ 

 

 

Projekt MIKULÁŠSKÉ BRUSLENÍ 

V úterý 2. prosince pořádně mrzlo. Žáci 1.-7. třídy se těšili na první ročník „Mikulášského 

bruslení.“ Ledová krusta pokryla cesty a chodníky po celé České republice a vytvořila jedno 

velké kluziště. Doklouzali jsme až do Buly Arény v Kravařích. První krůčky některých 

http://www.hlucinsko.tv/2014-09-30-stepankovice-brany-den.html
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/beseda-se-spisovatelkou-evou-tvrdou/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/beseda-se-spisovatelkou-evou-tvrdou/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/cesta-za-hvezdou/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/cesta-za-hvezdou/
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bruslařů byly velmi opatrné, pořádně to klouzalo i na ledové ploše. Po rozbruslení a krátké 

rozcvičce jsme se pustili do her na ledě. Odjížděli jsme různými způsoby kužely, plyšáky, 

obruče, podjížděli lano a zdolávali další překážky. S nedočkavostí jsme vyhlíželi, jestli nás 

v tomto ledovém počasí navštíví Mikuláš. Dorazil, a to i s andělem a čertem. Z hříchů jsme se 

vykoupili společnou písničkou, ale i přesto si čert chtěl některé z nás odnést v pytli do pekla. 

Anděl rozdal všem dětem perníkovou nadílku a společně s Mikulášem a čertem si zabruslili 

s dětmi. Hodina plná her a zábavy neuvěřitelně rychle uběhla. Těšíme se na další rok a 

doufáme, že se „Mikulášské bruslení“ stane další tradiční akcí naší školy. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/mikulasske-

brusleni-1/ 

 

Projekt TREFA DO ČERNÉHO 

Zcela nečekanou pozornost mezi žáky vyššího stupně vyvolal první ročník turnaje v hraní 

elektronických šipek nazvaný symbolicky „Trefa do černého“. Z původně přihlášených 45 

zájemců o soutěžní klání se samotné soutěže nakonec zúčastnilo 39 účastníků (23 dívek a 16 

chlapců), a překvapivě byl větší zájem mezi děvčaty. 

K dispozici jsme měli celkem 6 hracích automatů, přičemž našim požadavkům vyhovovala 

nejlépe  hra „High score“. Samotná  soutěž byla rozdělena do dvou kol, kdy první kolo bylo 

vyřazovací.  Soutěžící si  v této první fázi losem zvolili  základní skupinu i automat, k němuž 

byli přiřazeni.  Zde na regulérnost  soutěže dohlížely vyškolené porotkyně z řad starších 

 žákyň.   Ze základních skupin  si  dále soutěžící snažili vybojovat postup mezi 16 nejlepších 

hráčů, kde již mezi sebou bojovali o umístění v  tzv. pavoucích. Mezi osm nejúspěšnějších 

dívek se probojovaly T. Šišovská, A. Slaná, N. Kolečkářová, B. Čušková, A. Bollková, I. 

Ohřálová, T. Šišovská, M. Krčmaříková, N. Stočková a o konečné vítězství mezi sebou 

bojovalo těchto osm chlapců – P. Kučera,  T. Duda, S. Kupka , J. Kolečkář, R. Lasák,  P. 

Michalík, O. Riemel, D. Chudoba. 

Téměř tříhodinové zápolení nakonec pro sebe obrátili ve vítězné tažení tito nejúspěšnější: 

Kategorie chlapci: 1. místo  Radek Lasák, 2. místo Sebastian Kupka, 3. místo Daniel Chudoba 

Kategorie dívky: 1. Adéla Bollková, 2. Tereza Šišovská, 3. místo Adéla Slaná 

Vítězové, kterým ještě jednou srdečně blahopřejeme, byli oceněni diplomy i drobnými 

upomínkovými předměty, všichni účastníci si pak odnesli památku v podobě účastnických 

listů. Pořadatelkám  turnaje  nezbývá než  všem zúčastněným poděkovat za férové sportovní 

chování a celkový naprosto  pohodový  průběh celé soutěže, kdy jsme  společně všichni 

strávili veselé a nadmíru  příjemné odpoledne, v němž o napětí, dramatické zvraty a požitek 

ze hry  rozhodně nebyla nouze. Nejvíce nás potěšila věta jednoho z účastníků, který při 

odchodu řekl: “Děkuji Vám, že jsem si mohl zahrát a těším se na příště,“ tak tohle opravdu 

potěší… 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/trefa-do-

cerneho/ 

 

Projekt ANDĚLSKÝ DEN 
Letošního Mikuláše si děti z 1. třídy užily opravdu stylově. Převlečeni za čerty, anděly a 

Mikuláše děti zpívaly, tančily, plnily různé úkoly z matematiky, četly čertí příběhy. 

Dozvěděly se také, proč Mikuláš od nepaměti chodí světem a rozdává dětem sladkosti. 

V první hodině nás také přišla přivítat mikulášská delegace a některé zlobivce si chtěla 

odnést, ale nakonec nám všem slíbili, že se polepší. Závěrem „Andělského dne“ si děti 

vyrobily čerta nebo anděla, ozdobily je a na chodbě si pak zahrály čertovskou honičku. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/andelsky-den-v-

i-tride/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/mikulasske-brusleni-1/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/mikulasske-brusleni-1/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/trefa-do-cerneho/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/trefa-do-cerneho/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/andelsky-den-v-i-tride/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/andelsky-den-v-i-tride/
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Projekt VÝSTUP NA OSMITISÍCOVKY SVĚTA – GASHERBRUM I 

Do zdolání hory Gasherbrum I  se zapojilo celkem 162 žáků a 8 učitelů z naší školy. 

Vzhledem k velkému zájmu o šplh a výborným výkonům našich žáků jsme vyslali na vrchol 

hory tři výpravy. 

První výprava dorazila na vrchol hory GASHERBRUM  I dne 13. ledna 2015 v odpoledních 

hodinách. Ještě tentýž den vyrazila směrem k vrcholu hory druhá výprava. Nadšení žáků 

rostlo, zdolaných metrů přibývalo a tak druhá výprava dorazila na vrchol hory 15. ledna 

2015 v dopoledních hodinách. Ve 13:30 hod se vydala stejným směrem poslední třetí 

výprava, která byla nejúspěšnější výpravou. Již druhý den ve 14:15 hod pokořila potřetí 

vrchol 11. nejvyšší osmitisícovky světa Gasherbrum I. Za pouhých pět dnů překonali 

dohromady všichni účastníci tří výprav 6.204 výškových metrů. Je evidentní, že žáci naší 

školy rádi šplhají a žádná hora pro ně není dost vysoká. Pro příští rok si vybereme náročnější 

výstup a vyšší horu. 

Závěrem je zapotřebí pochválit ty nejzdatnější lezce ze všech výprav, kteří nalezli nejvíce 

metrů. Patří jim velký potlesk a také oceněnÍ. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/vystup-na-

osmitisicovky-sveta-gasherbrum-i-zprava-z-vypravy/ 

 

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 

Po dvouleté odmlce pořádala naše škola  opět lyžařský výcvik tentokrát pro 47 žáků  8. A,  8. 

B a 7. třídy. V týdnu od 2. do 6. února 2015 byl jesenický zimní areál ve Filipovicích naším 

dočasným domovem. Z důvodu většího počtu dětí byly chaty rozděleny na „klučičí a holčičí“, 

ale naštěstí byly od sebe vzdáleny jen pár metrů. 

Dvousedačková lanovka, výborné jídlo, rodinná atmosféra hotelu a hlavně bohatá sněhová 

přikrývka spojená s velmi krásným počasím přispěla k tomu, že tento lyžařský výcvik patřil k  

nejvíce vydařeným.  Ze svahu  hory Točník jsme obdivovali  panorama Jeseníků. 

Asi třetina žáků se aktivně  věnuje lyžování, tudíž byli zařazeni do prvních dvou skupin 

nazvaných  „Včeličky  a Žabičky“. Ti, kteří lyžovat uměli, ale potřebovali  dopilovat ještě 

nějaké maličkosti,  byli zařazeni  do týmu „Popeláři“ a ti,  již prožívali své první setkání 

s lyžemi a svahem, tvořili skupinu Šmoulů. Nezanedbatelná část z nás si počínala rozpačitě, 

ale pomalu a jistě se naše napjaté  tváře měnily v usměvavé, protože čím dál více jsme 

udržovali kontrolu nad svými lyžemi. Každý žák se za celou dobu pobytu minimálně jednou 

dostal na běžky. Někteří z nás sice zpočátku padali jako ve  filmu „Sněženky a Machři“, ale 

postupně  jsme si běžky podmanili a zdokonalovali se. Někteří nadšenci se na běžeckou stopu 

vydali podruhé nejen proto, že ovládali svá „prkýnka“, ale i pro nádhernou zasněženou okolní 

přírodu a výhled na horské velikány. Tradičním vyvrcholením lyžařského kurzu je slalom, u 

kterého nejde ani tak o vítězství, ale o prokázanou snahu. Proto také měli všichni naši 

instruktoři velkou radost, když viděli, jak jsou jejich žáci šťastní , vyhýbají se všem 

překážkám a terénním nerovnostem  a nevzdávají se. Výsledné časy jednotlivců byly pečlivě 

zaznamenány p. uč. Nyczem a celé naše snažení zachyceno kamerou. Záznam jsme všichni 

zhlédli během večerní zábavy a moc jsme se nasmáli při sledování našich obličejů,  jak se 

tváří v zápalu hry.První místo v kategorii nejrychlejší lyžařka slalomu obsadila Lenka 

Starečková, druhé místo Karolína Stanjurová a třetí Katka Krčmová, z kluků byl nejrychlejší 

Filip Stromský následován Štěpánem Czudkem  a třetí místo obsadil Dominik Tomíček. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/lyzarsky-

vycvik-2015/ 

 

 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/vystup-na-osmitisicovky-sveta-gasherbrum-i-zprava-z-vypravy/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/vystup-na-osmitisicovky-sveta-gasherbrum-i-zprava-z-vypravy/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/lyzarsky-vycvik-2015/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/lyzarsky-vycvik-2015/
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Projekt KLIČKOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ 

Každý měsíc navštěvují prvňáčci knihovnu, kde se setkávají s Pejskem Chlupáčkem a jeho 

kamarádem Koblížkem. Sledují jejich vylomeniny, sdílejí s nimi zážitky, dokonce jim napsali 

vysvědčení!  Protože Pejsek Chlupáček s paní knihovnicí Martinou také pozorují pokroky 

našich dětí, proběhlo ve středu 25. března „Klíčkování prvňáčků“. Každý žáček si našel 

v knihovně knížku, která ho přilákala vzhledem nebo nadpisem a musel přečíst jednu větu 

z knížky.  A že máme žáky v první třídě opravdu šikovné, zlatý klíč si odnesly všechny děti. 

Tento klíč se stal již tradiční památkou na první rok ve škole a symbolicky otevírá dětem 

vstup do knihovny, a tak zároveň do všech knížek, které mají děti nejen doma, ale můžou si 

také chodit půjčovat do naší krásné knihovny. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/klickovani-

prvnacku/ 

 

 

Projekt BUBNOVÁNÍ VE ŠKOLE 

Je slunečné květnové úterý, na obloze ani mráčku nevidět, přesto se celou školou rozléhá 

ohromné dunění, jako kdyby se hnala ta největší bouřka. 

Ne, nejsou to hromy, ale zvuky afrických bubnů v rukou mladých bubeníků z naší školy. 

Rozeznívají se pod vedením zkušeného mistra svého oboru, člena orchestru Slezského divadla 

a vedoucího bubenického orchestru BORIS, pana Iva Samiece. 

Děti měly, kromě bubnování, možnost vyzkoušet si hru na různé perkusse, které vydávaly 

někdy prapodivné, někdy i strašidelné zvuky. 

Děti byly z bubnování nadšeny hned od první chvíle. Přestože lekce trvala 90 minut, vůbec 

nepožadovaly přestávky, a ani se nikdo nehlásil, že chce na záchod, přestože jim ruce, 

nezvyklé těchto pohybů, umdlévaly. A podle ohlasů soudě, nikdo takto příjemně stráveného 

času nelitoval, ba naopak, litovali Ti, kteří se na tuto lekci nepřihlásili. Protože, kdo se 

zúčastnil, neprohrál, a stále jen vyhrával. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/bubnovani-ve-

skole/ 

 

 

Projekt KULIČKIÁDA 

Pod názvem KULIČKIÁDA se dne 11.5. uskutečnila soutěž v  téměř zapomenuté jarní dětské 

hře ve cvrnkání kuliček. Soutěžící se rozlosovali ve dvou kategoriích 2.-3. třída a 4.-5. třída 

do čtveřic. Zápolení začalo potřebnou názornou ukázkou a seznámením se s pravidly hry.  

Úkolem bylo dostat do důlku 10 obdržených kuliček rychleji než soupeř. Ze základního kola 

do semifinále postupovali dva výherci a pak vše vyvrcholilo finálovými souboji, které se 

neobešly i bez drobných slziček. O vítězi rozhodovala i jedna cvrknutá kulička. V kategorii 

2.-3. třídy zvítězil Tobiáš Prasek, 2. místo Šimon Tomíček a 3. místo obsadila Barbora 

Przeczková. V kategorii 4.-5. třídy patří 1. místo Dominiku Grichovi, 2. místo obsadil Michal 

Sivák, 3. místo Ondřej Pistorius. Dnes již opomíjená dětská hra se soutěžícím velice líbila. 

Rozhodčí Mgr. M. Večerek, Mgr. E. Stoczková  a Mgr. G. Langrová se těší na hojnou účast a 

pokračování soutěže v dalším ročníku. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/kulickiada-

2015/ 

 

 

 

 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/klickovani-prvnacku/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/klickovani-prvnacku/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/bubnovani-ve-skole/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/bubnovani-ve-skole/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/kulickiada-2015/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/kulickiada-2015/
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Projekt MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ DEN 

Podruhé se naše škola zúčastnila sportovní akce s názvem „Mezinárodní sportovní den“. 

Letos to byl již sedmý ročník a pořadatelem je ZŠ Mitušova z Ostravy Hrabůvky. Tradičními 

účastníky jsou ještě žáci ze Žiliny a polských Katovic. 

Soutěží se v atletických disciplínách (60 m, 800 m, skok daleký, hod granátem a štafeta na 4 x 

150 m) a dvou kolektivních soutěžích (fotbal chlapců a vybíjená dívek). V každé disciplíně 

soutěží dva zástupci škol a podle pořadí jsou následně bodováni od 8 bodů po 1 bod. Konečné 

pořadí škol určí celkový bodový součet za všechny disciplíny. 

A jak jsme dopadli? Jestliže loňský rok byl úspěšný, tak ten letošní ho ještě předčil. V každé 

disciplíně jsme měli zástupce na stupních vítězů a v konečném pořadí nám to stačilo na 

vítězství v obou kategoriích. Ve fotbale obsadili chlapci 2. místo a dívky vybíjenou vyhrály. 

Je odměnou se dívat na nadšení žáků, jejich vzájemné povzbuzování a nefalšované sportovní 

zaujetí. Třešničkou na dortu je pak výsledek v podobě vítězství. Všem účastníkům patří 

poděkování za sportovní reprezentaci nejen školy, ale i obce Štěpánkovice. Stejně tak patří 

poděkování pořadatelské škole za uspořádání této sportovní akce, která měla pohodovou, 

přátelskou a bezproblémovou atmosféru. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/mezinarodni-

sportovni-den-ostrava-2015/ 

 

 

Projekt 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ 

Znalost historie je pro každého z nás velmi důležitá a poznání dějin vlastního regionu 

především. Tato skutečnost byla jedním z důvodů, proč jsme požádali pana plk. Pavla 

Skácela, předsedu Československé obce legionářské, o besedu s žáky 7. – 9. ročníku, která se 

uskutečnila v pátek 22. 5. 2015. Pan Skácel hovořil neje o historii uplynulých 70 let, ale 

především o současných vojensko-politických konfliktech, jež ovlivňují, i když nepřímo, naše 

životy. Jako přímý účastník zahraničních misí jednotek OSN v bývalé Jugoslávii a v Íráku 

přiblížil dětem „válku v přímém přenosu“ a my všichni si uvědomili, jaké máme štěstí, že je 

nám dopřáno žít v míru a dostatku.  Odpoledne pak 40 dobrovolníků navštívilo vojenské 

objekty bývalého čs. opevnění v Darkovičkách a zhlédlo působivou panoramatickou expozici 

v hrabyňském památníku, v jehož vstupní dvoraně jsme položili kytičku a uctili minutou ticha 

památku těch, jež položili životy za naši svobodu.  Myslím, že jsme si tímto důstojně 

připomněli 70. výročí ukončení  2. světové války. Přejme si jen, abychom válku nikdy 

nepoznali. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/beseda-k-70-

vyroci-osvobozeni/ 

 

 

Projekt DEN DĚTÍ 

HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY 

Děti štěpánkovické Mateřské školy a 21 dětí z Polska z Mateřské školy v Rozumovicích se 

vydaly na naši zahradu, kde paní učitelky připravily různá sportovní stanoviště. Plnili jsme 

úkoly, závodili jsme ve dvojicích a překonávali jsme různé překážky. Celý Den dětí jsme měli 

motivován jako "Hrátky se zvířátky". Po dobrém obědě jsme ukázali vystoupení mažoretek, 

hry na zobcovou flétnu a malé hasiče. Odpoledne jsme byli všichni unavení, protože den jsme 

si užili na plné obrátky. 

HLEDÁNÍ POKLADU 

Děti 1. třídy,  2. A. a 2. B se vydaly po cyklostezce hledat poklad. Čekala je dlouhá cesta plná 

záludných úkolů. Děti luštily hádanky, odkrývaly tajemství staré šifry, skládaly puzzle lesních 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/mezinarodni-sportovni-den-ostrava-2015/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/mezinarodni-sportovni-den-ostrava-2015/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/beseda-k-70-vyroci-osvobozeni/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/beseda-k-70-vyroci-osvobozeni/
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zvířat. S morseovou abecedou se popraly bez větších problémů a poznat základních stromy a 

plody v lese jim nedělalo problémy. Posledních úkolem byl hod šiškou na terč.  ‚A teprve za 

ním  čekal vysněný poklad! Truhlu plnou bonbonů si děti opravdu zasloužily! 

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE PRO ŽÁKY 3. - 5. ROČNÍKU 

U příležitosti oslav Dne dětí připravili třídní učitelé ze 3.- 5. třídy pro své žáky zábavné 

dopoledne plné netradičních soutěží a her. Na začátku dne byli žáci rozlosováni do 10 skupin, 

aby soutěžili proti dalším týmům na 5 stanovištích. Veškeré sportovní zápolení probíhalo ve 

sportovním areálu školy. Žáci soutěžili v soutěžích zaměřených na obratnost, postřeh, 

přesnost, vytrvalost,  ale také logické myšlení a představivost. Počasí nám přálo a tak týmy na 

stanovištích doprovázelo nadšení a odhodlání zvítězit. Tři nejlepší skupiny byly odměněny 

sladkostí. Závěrem lze říci, že zábavné dopoledne se nám povedlo a žáci odcházeli domů 

spokojeni. 

DĚTSKÝ DEN VYŠŠÍHO STUPNĚ 

Datum 1. 6. je každoročně sopjeno s oslavamo dětského dne. V letošním školním roce si pro 

žáky vyššího stupně vyučující připravili netradiční lesní olympiádu. V Chuchelském lese žáci 

absolvovali v krásném lesním prostředí okruh, na kterém plnili různé zadané úkoly (skákali 

přes lano, trefovali šiškama strom, bez měření porovnávali délku přírodnin, přenášeli 

předměty, rozdělávali oheň a připravovali dřevo atd.). V cíli obdržel každý za odměnu 

špekáček, který si opékl nad připraveným ohněm. Aktivní pojetí oslavy dne dětí 

v nejrůznějších podobách se jistě stane na naší škole tradicí. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/den-deti-2015/ 

 

 

Projekt DRUŽBA S PARTNERSKOU ŠKOLOU VE ŠTRBĚ 

Dne 27.5. v ranních hodinách jsme  se všichni s úsměvem na tváři sešli u vlakového nádraží, 

abychom společně vycestovali do slovenské Štrby. Po úvodních nečekaných útrapách, které 

nás postihly cestou autobusem do Kravař, kdy  jsme se k sobě tulili poněkud více než bychom 

chtěli, jsme krásně stihli vlak v Kravařích a cesta dále pokračovala podle plánu. 

Zcela jiné cestování nás čekalo v Regiojetu. Tady se o nás staraly krásné stevardky i stevardi 

a cestu jsme si parádně užili. Dosytosti jsme se najedli bagetek, řízků připravených 

maminkami, salátků, dortíků, bonbónků a dalších pochutin. Z vlaku se nám nechtělo ani 

vystupovat. Nicméně blížila se Tatranská Štrba  a před námi se objevilo nádherné panorama 

Vysokých Tater. Zde na  nás čekal milý pan ředitel a odebral nám naše těžké „batožiny“. 

Vydali jsme se na první túru a pěšky jsme došli až do Štrby. Ihned po příchodu nás přivítala 

ve Štrbskej drevenici  obětavá paní průvodkyně, jež nás seznámila  s  životem obyčejných 

Štrbanů v době před dvěma  staletími. Pak jsme  se ubytovali. 

Holky spaly v Základní umělecké škole a kluci „vykufrovali“ v klubovně kulturního domu. 

Pro některé z nás, kteří  doposud nikdy nespali na karimatkách, to byly opravdu tři náročné 

noci. Ó, jak se nám stýskalo po našich postýlkách! 

Druhý den nás čekala poměrně náročná pěší „procházka“ na Štrbské pleso a  odtud dále na 

pleso Popradské. Většina z nás poprvé  spatřila onu pověstnou „zubačku“.  Někteří z nás si 

sáhli na samé dno svých fyzických i psychických sil. Večer jsme usnuli, jako když nás do 

vody hodí. 

Třetí den jsme dopoledne navštívili Važecké  jeskyně a dům malíře Jana Hály, který ve Važci 

žil a tvořil své překrásné obrazy krojovaných domorodých obyvatel. Po obědě pro nás měli 

slovenští pořadatelé připraven program v podobě tradičních ZUŠKOHER, jež se ve Štrbě 

konaly již po páté. S nadšením jsme se zúčastnili připravených her a soutěží, jakož i 

závěrečné diskotéky s Mášou a medvědem, která následovala. Z této společné oficiální akce si 

odnášíme suvenýry v podobě drobných upomínkových předmětů. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/den-deti-2015/
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Měli jsme opravdu štěstí, že nám celou dobu svítilo sluníčko, Štrbáci už chodili v kraťasech, 

což je neklamným znamením blížícího se léta. Dále jsme měli štěstí na milou obsluhu 

v restauraci, kam jsme se chodili stravovat,  příjemný personál ve vlacích  a také na  úžasný  

pedagogický dozor… 

V neposlední řadě musíme poděkovat i našim  slovenským hostitelům, kteří se o nás pečlivě 

starali a chtěli pro nás jen to nejlepší. Domů se nám vůbec nechtělo a kdybychom mohli, 

pobyt bychom si rádi prodloužili… 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/strba-2015-

skolni-vylet-tridy-viii-a-a-viii-b/ 

 

 

Projekt KOUZELNICKÁ HODINA CHEMIE 

Zakončit školní rok praktickými dovednostmi se rozhodli žáci 9. ročníku. Pod vedením p. uč. 

Jonešové si připravili Kouzelnickou hodinu chemie, kde měli možnost předvést spolužákům 

vyššího stupně, některé efektivní pokusy v chemii. Martina Wranová překvapila hned na 

samotném začátku pokusem „ Bezpečné krvácení“  -  samozřejmě netekla krev, i když to tak 

vypadalo, Petr Michalík objasnil princip výroby hasicího přístroje a Jakub Muller ukázal, jak 

vyrobit zubní pastu pro slony. Žáci si mohli prakticky ověřit vlastnosti kyslíku, vyrobit chrlící 

sopku, ale nevíce je pobavila oxidace směsi, která měnila svou barvu do několika sekund – 

Blue effect. Kolekci dvanácti pokusů zakončila paní učitelka Jonešová Bengálskými ohni, jež 

nás oslnily oranžovým a červeným plamenem.  Teď už někteří z nás vědí, že chemie je krásná 

věda, která má sloužit lidem a k jejímu poznání je zapotřebí především vytrvalosti a 

trpělivosti aneb jak říkají chemici: „Co nehoří, nemůže zapalovat ..…..“  

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/kouzelnicka-

hodina-chemie/ 

 

 

Projekt HURÁ DO ITÁLIE 

V pátek 12. června se 29 žáků naší školy spolu s pedagogickým doprovodem  vydalo za 

hranice České republiky do slunné a krásné Itálie. Během 10 dnů  se vzdělávali  v cizích 

jazycích, sportovali, koupali se v moři a poznávali zvyky jiné země. Ke skvělým zážitkům 

patřil pravidelný ranní běh písečnou pláží podél moře, také procházka do města ve večerních 

hodinách spojená s nákupy a ochutnávkou místní zmrzliny a dobrot, nezapomenutelné 

koupání a „blbnutí“ v teplém, mělkém moři, slunění a smlouvání cen suvenýrů u černošských 

prodejců. 

Kromě pravidelných činností byly na programu dva celodenní výlety. Jedním z nich byla 

návštěva Benátek s jejími památkami, gondolami, ale i suvenýry a dobrotami. Z důvodu 

velkého zájmu ze strany žáků se uskutečnil ve dvou dnech. Druhým výletem byla plavba lodí 

po moři i deltou řeky k majáku postavenému na Ostrově zamilovaných. Tohoto výletu se 

zúčastnili všichni žáci. Jelikož bylo po noční bouřce a moře nebylo zcela klidné, zažili i 

někteří žáci v průběhu plavby nepříjemnou „mořskou nemoc“. Na ostrově se děti koupaly ve 

sladké vodě a nasbíraly si nádherné mušle, které u pláže nebyly. Moře jim také připravilo i 

netradiční zážitek na pláži v podobě velké mořské želvy vyvržené na břeh. V průběhu pobytu 

na ostrově připravila posádka lodi pohoštění o 4 chodech z mořských specialit. Všichni 

ochutnali netradiční občerstvení a skvěle si pochutnali. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/hura-do-italie/ 

 

 

 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/strba-2015-skolni-vylet-tridy-viii-a-a-viii-b/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/strba-2015-skolni-vylet-tridy-viii-a-a-viii-b/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/kouzelnicka-hodina-chemie/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/kouzelnicka-hodina-chemie/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/hura-do-italie/
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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, minifotbalu, streetballu, florbale, závod 

v orientačním běhu, Mc Donald´s cup 

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

 Hlášení žákovského rozhlasu „Škobránek“  

 Sběr lesních plodů a papíru 

 

 
 

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 

      program k prohlubování odborné kvalifikace Výchovné a kariérové poradenství 

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

      moderní didaktické techniky ve vyučování. V rámci této aktivity všichni pedagogové 

      absolvovali školení ve využívání informačního systému školy jak pro administrativu tak  

      pro využití aplikace e-learningu. Vedení školy absolvovalo vzdělávání na téma správy 

      školní matriky v systému Školy OnLine 

D/  Vyučující prvního stupně absolvovaly semináře na téma splývavého čtení SFUMATO,  

      individuálními a skupinovými semináři jsme se zaměřili na prohloubení znalostí  

      v matematickém prostředí prof. Hejného 

E/  V rámci společného vzdělávání ve formě „sbororna“ jsme se s lektorkou Mgr. Večerkovou  

      zabývali tématem role učitele, zvládáním obtížných situací, pyramidou potřeb, práce s tř.  

      kolektivem, předcházením problémovému chování žáků v kontextu vztahů žák-spolužák- 

      učitel-rodič-kolektiv 

F/  Mezi další ceněné absolvované programy patří Pohybové hry s hudbou 

G/ Nutným doplněním vzdělání si prošel Zdravotník zotavovacích akcí 

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

     nabídky vzdělávacích středisek. 

     Navštívené vzdělávací akce a školení byly hodnoceny kladně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Olympiády a soutěže jednotlivých předmětů 
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OLYMPIÁDY A SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 

Wranová Martina IX. 

Dějepisná olympiáda 

1. místo ŠK 
13./41. OK Kat.                 

8. - 9. ročník 
Slaná Adéla VIII. B 2. místo 

Fojtík Jakub VIII. A 3. místo 

Wranová Martina IX.  
Olympiáda z jazyka 

českého 

1. místo ŠK 20.-
22./52 OK Kat.                 

8. - 9. ročník 
Fojtík Jakub VIII. A 2. místo 

Müller Jakub IX.  3. místo 

Trlicová Anna 

  

Matematická olympiáda 
1. místo ŠK 56. - 

59. /62 OK 
  

Wranová Martina    

Olympiáda v německém 
jazyce 

1. místo 

Kat.                 
8. - 9. ročník 

Nováková Aneta    2. místo 

Michalík Marek    

3. místo ŠK 
10./16. OK 

Slivková Kateřina   4. místo   

Gargoš Patrik VI.  

Zeměpisná olympiáda 

1. místo Šk 
12./25. OK Kat. A                     

6. třída 
Pinkavová Tereza VI.  2. místo 

Pašková Lucie VI. 3. místo 

Pavlásek Ondřej VII. 

Zeměpisná olympiáda 

1. místo ŠK 
9./22. OK 

Kat. B                    
7. třída Riemel Ondřej VII. 2. místo 

Drastíková Leona VII. 3. místo 

Kurková Michaela VII. 3. místo 

Stromský Filip 

VIII. B 

Zeměpisná olympiáda 

1. místo 27./28. 
OK 

Kat. C                     
8.-9. třída Fojtík Jakub VIII. A 2. místo 

Lasák Radek VIII. A 3. místo 

Toběrný Jakub VIII. B 3. místo 

Čušková Barbora 

VII. tř. Olympiáda z anglického 
jazyka 

1. místo ŠK 
10./25. OK 

Kat. I A 6. - 7. 
třída 

Martina Wranová 

IX. tř. 

1. místo ŠK 6. - 
7./ 29 OK Kat. I B 8. - 9. 

třída 
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Žůrková Natálie  I. tř. 

Opavský skřivánek 

1. místo 

I. kat. 
Vehovská Klára I. tř. 2. místo 

Lucie Niessnerová I. tř. 2. místo 

Hana Šumberová I. tř. 3. místo 

Jakub Hladký III. A 

Opavský skřivánek 

1. místo 

II. kat. Martina Vybíralová III. B 2. místo 

Natálie Hahnová III. A 3. místo 

Marek Skuplík 
IV. tř. 

Opavský skřivánek 

1. místo ŠK 
1. místo RK 

III. kat. Veronika Stromská V. B 1. místo 

Kurková Soňa V. A 2. místo 

Michalíková Melánie V. B 3. místo 

Drastíková Leona VII. tř. Opavský skřivánek 1. místo IV. kat. 

Müller Jakub  IX. tř. Opavský skřivánek 1. místo V. kat.  

Čuška Hynek III. B 

Recitační soutěž 

1. místo 

I. kat. 
Štáblová Veronika III. B 2. místo 

Stříbná Aneta II. B 3. místo 

Przeczková Barbora II. B 3. místo 

Skuplík Marek 

IV. tř. 

1. místo ŠK  
2. místo OK 

II. kat. Kubín Matouš IV. tř. 1. místo 

Jonášová Natálie V. A 1. místo 

Drastíková Nela V. A 2. místo 

Repperová Vendula V. B 3. místo 

Teichmannová 
Michaela VII. tř. 

1. místo ŠK 3. 
místo OK 

III. kat. Trlicová Anna VI. tř. 2. místo 

Pinkavová Tereza VI. tř. 2. místo 

Koziel Jakub VI. tř. 3. místo 

Wranová Martina IX. tř. 1. místo 

IV. kat. 

Müller Jakub IX. tř. 1. místo 

Slivková Kateřina VIII. B 2. místo 

Krčmová Kateřina VIII. A 3. místo 

Volná Klára VIII. B 3. místo 

Wranová Martina 
IX. tř. 

Chemická olympiáda 
1. místo ŠK 
14./19. OK   

Linda Slivková III. B 

Matematický klokan  

1. místo 
Kat. 

Cvrček Tereza Hulová III. A 2. místo 

Šimon Tomíček II. A 3. místo 

Terezie Heidrová IV. tř. 1. místo 
Kat. 

Klokánek Hana Nevřelová IV. tř. 2. místo 

Nela Drastíková V. A 3. místo 
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Kristýna Večerková VII. tř. 1. místo 

Kat. 
Benjamin 

Ondřej Pavlásek VII. tř. 2. místo 

Michaela Kurková VII. tř. 2. místo 

Michaela Tomíčková VII. tř. 3. místo 

Daniel Chudoba IX. tř. 1. místo 

Kat. Kadet 
Jakub Muller IX. tř. 2. místo 

Radek Lasák VIII. A 3. místo 

Tomáš Kurka VIII. A 3. místo 

Radek Lasák VIII. A Fyzikální olympiáda 8. / 14. místo OK 
  

Večerková Kristýna VII. tř. 

Pythagoriáda 

1. místo  
(úspěšný řešitel) 
 42. - 43. /44 OK   

Korzonek Lukáš VII. tř. 
2. místo (úspěšný 

řešitel)- 9. - 15. 
místo /44 OK   

Lasák Radek VIII. A 
1. místo (úspěšný 

řešitel)   

Kristian Daniel VIII. A 
2. místo (úspěšný 

řešitel)   

Trlicová Anna VI. tř. Matematická olympiáda 
56. - 59./62 místo 

OK   

Drastíková Leona VII. tř. Biologická olympiáda 12/31 místo OK 
  

SPORTOVNÍ  SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY 

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

- florbal 
5. místo Kat. chl. 

Žáci 3. - 5. ročníku (chlapci) 
Florbalový turnaj Bolatice 

2014 - Think blue 
3. místo Žáci NS 

Žáci 6. - 7. ročníku (chlapci) Florbalový turnaj Bolatice 2. místo 

Kat.                 
6. - 7. 
ročník 

Žáci 8. - 9. ročníku (chlapci) Florbal Bolatice 5. místo IV. Kat.  

Pavlásková Tereza V. B 

Šplh 

1. místo 
1. kat. NS 

(dívky) 
Slivková Linda III. B 2. místo 

Straková Bára V. B 3. místo 

Volný Daniel III. A  
1. místo 2. kat. NS 
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Jonáš Radim V. A 2. místo (chlapci) 

Král Saša II. B 3. místo 

Leščinská Nikol VIII. A 

Šplh 

1. místo 
3. kat. VS 

(dívky) 
Pašková Lucie VI. tř. 2. místo 

Krčmaříková Marie VIII. A 3. místo 

Pavlásek Ondřej VII. tř. 

Šplh 

1. místo ŠK 6./60. 
OK 

4. kat. 
(chlapci) 

Nevřela Vojtěch VIII. B 
2. místo ŠK 5./60. 

OK 

Vybrančík Jakub VIII. B 3. místo 

Bořucký Martin VII tř. 3. místo 

Žáci 4. - 5. ročníku (mix) Vybíjena mix 3. místo 

ročník 
2004 - 
2005 

(okrsek) 

Žáci 4. - 5. ročníku (dívky) Vybíjená dívek 6. místo 

Kat. II. 
(dívky) 
finále 

okresu 

Žáci 6. – 7. ročníku (dívky) 
Basketbal AND1 Cup       

(dívky) 
2. místo III. kat. 

Žáci 6. – 7. ročníku (chlapci) 
Basketbal AND1 Cup 

(chlapci) 
3. místo III. kat. 

Žáci 7. – 9. ročníku (chlapci) Minifotbal 3. místo 

 

Žáci 2. - 5. Ročníku (chlapci) Mc Donald's Cup 3. místo 

 

Žáci 6. - 7. ročníku (chlapci) Atletický čtyřboj - chlapci 
1. místo okrskové 

kolo,           
         5. místo finále 
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Žáci 6. - 7. ročníku (dívky) Atletický čtyřboj - dívky 3. místo 

  
  
  
  
  

Kurková Soňa  V. A 

Májová laťka 

1. místo 
  
  
  

Slivková Linda III. B  2. místo 

Pistoriusová Nikola  II. B 3. místo 

Stuchlík Michal III. B  

Májová laťka 

1. místo 
  
  
  

Volný Daniel III. A  2. místo 

Rásocha Jakub III. B  3. místo 

Sikorová Denisa VII.   

Májová laťka 

1. místo 
  
  
  

Krčmaříková Marie  VIII. A 2. místo 

Jonešová Martina VIII. A  3. místo 

Moravec Miroslav VIII. A  

Májová laťka 

1. místo 
  
  
  

Kolečkář Jiří VII.  2. místo 

Koziel Jakub VI.  3. místo 

Michaela Teichmanová  VII. 

Mezinárodní sportovní 
den - Ostrava                                   

1. místo atletika                        
1. místo vybíjená 

1. místo skok daleký 

  
  
  
  
  
  

Pašková Lucie  VI.  
  
  
  
  
  

Drastíková Leona   VII. 

Stanjurová Karolína  VII.  

Jehlařová Barbora VII.  

Běláková Alexandra VII.  

Rásochová Natálie VII.  
1. místo 800 m 

  

Michalíková Melanie V. B  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Michaela Tomíčková  VII. 

Kramářová Kristýna  VI. 

Krištofová Vanessa VI.  

Sikorová Denisa VII.  

Volná Klára VIII. B  

Ondřej Pavlásek VII.  

Mezinárodní sportovní 
den - Ostrava                                     

1. místo atletika                        
2. místo kopaná 

    

Stromský Filip  VIII. B 
1. místo 60 m 

  

Radošovský David  VI.   
  

  
  Czudek Štěpán VII.  

Kolečkář Jan VII.  1. místo hod granátem   

Korzonek Lukáš  VII.   
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Bořucký Martin  VII. 

Harazim Ladislav  VI. 

Duda Tomáš  VII. 

Prasek Tomáš VI.  

Michalík Marek IX.  Závod v orientačním běhu 1. místo chlapci 



27 

 

Vybrančík Jakub  VIII. B 2. místo 

Kučera Pavel  IX. 3. místo 

Michalíková Melanie  V. B 1. místo 

dívky Slivková Linda  III. B 2. místo 

Pistoriusová Mia I.  3. místo 

Bláha Jiří  VIII. A 

Streetball 1. místo 
  
  
  

Michalík Marek IX.  

Kristian Daniel  VIII. A 

Duda Tomáš  VII. 

Streetball 2. místo 
  
  
  

Kolečkář Jan  VII. 

Harazim Ladislav  VI. 

Prasek Tomáš VI.  

Streetball 3. místo 
  
  
  

Radošovský David  VI. 

Moldřík Jan VI.  

6. ročník 

Florbalový turnaj vyššího 
stupně 

1. místo 

 

7. ročník 2. místo 

9. ročník 3. místo 

8. ročník 4. místo 

Kurková Soňa V. A 

Vánoční laťka  

1. místo dívky             
1. - 5. 
ročník 

Drastíková Nela V. A 2. místo 

Straková Bára V. B 3. místo 

Drastíková Leona VII. tř. 1. místo dívky                   
6. - 7. 
ročník 

Plačková Michaela VII. tř. 2. místo 

Czieplá Sabina VII. tř. 3. místo 

Krčmaříková Marie VIII. A 1. místo dívky                   
8. - 9. 
ročník 

Jonešová Marie VIII. A 2. místo 

Dehnerová Tereza VIII. A 3. místo 

Kolečkář Tomáš V. A 1. místo chlapci         
1. - 5. 
ročník 

Volný Daniel III. A 2. místo 

Vltavský Marek IV. tř. 3. místo 

Stříbný Lukáš VI. tř. 1. místo chlapci                
6. - 7. 
ročník 

Tomíček Tadeáš VI. tř. 2. místo 

Moldřík Jan VI. tř. 3. místo 

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

Nevřela Vojtěch VIII. B 2. místo 

Kolečkář Jiří VIII. A. 3. místo 

 

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-2014-2015/olympiada-z-jazyka-ceskeho-2014-2015/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/dejepisna-olympiada/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/matematicka-olympiada-5-a-6-trid/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/vanocni-latka/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/olympiada-v-nemeckem-jazyce/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/olympiada-z-jazyka-ceskeho-2014-2015/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/dejepisna-olympiada/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/matematicka-olympiada-5-a-6-trid/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/vanocni-latka/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/olympiada-v-nemeckem-jazyce/
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http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/zemepisna-olympiada/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/okresni-finale-ve-splhu-opava-2015/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/olympiada-z-anglickeho-jazyka/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/finale-florbalu-chlapcu-6-a-7-trid/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/klokan-matematicka-soutez/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/okresni-kolo-souteze-v-anglickem-jazyce/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/pythagoriada-2015/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/kulturni-reprezentace-skoly/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/finale-atletickeho-ctyrboje-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 

úspěchů na které můžeme být hrdi. 

 

8.2 Další školní a mimoškolní aktivity 

a) Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2014/2015: 
  

Název zájmového kroužku 
 

termín 
 

1. Německý jazyk pro 8. ročník Mgr. Kamila Fialová 

2. Německý jazyk pro 4. - 7. ročník Mgr. Kamila Fialová 

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

4. Německý jazyk pro dospělé 1 Mgr. Kamila Fialová 

5. Německý jazyk pro dospělé 2 Mgr. Kamila Fialová 

6. Německý jazyk pro dospělé 3 Mgr. Kamila Fialová 

7. Základy ruštiny pro 6. - 9. ročník Mgr. Lenka Svozilová 

8. Počítačový kurz pro seniory Mg. Martin Večerek 

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

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

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

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

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

14. Hra na zobcovou flétnu pro začátečníky Mgr. Gabriela Langrová 

15. Hra na zobcovou flétnu pro mírně pokročilé Mgr. Lenka Stuchlíková 

16. Hra na kytaru pro začátečníky Sylva Lacková 

17. Hra na kytaru pro pokročilé Sylva Lacková 

18. Keramický kroužek pro žáky školní družiny Ludmila Moravcová 

19. Keramický kroužek pro 3. - 9. ročník Ludmila Moravcová 

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

21. Aerobik pro 1. - 4. ročník Mgr. Blanka Kučejová 

22. Aerobik pro 5. - 9. ročník Mgr. Blanka Kučejová 

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

 
středa 7.00 - 7.45 hod. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/zemepisna-olympiada/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/okresni-finale-ve-splhu-opava-2015/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/olympiada-z-anglickeho-jazyka/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/finale-florbalu-chlapcu-6-a-7-trid/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/klokan-matematicka-soutez/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/okresni-kolo-souteze-v-anglickem-jazyce/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/pythagoriada-2015/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/kulturni-reprezentace-skoly/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/finale-atletickeho-ctyrboje-chlapcu/
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24. Florbal pro 6. - 9. ročník Mgr. Petr Nycz 

25. 
Florbal - přípravka (ročník 2006 a mladší) Adam Wollný 

 26. 
Florbal mladších žáků (ročník 2002 a 2003) Adam Volný, Vít Poskočil 

 27. Angličtina - předškolní děti Mgr. Petra Stoczková 

28. Mažoretky pro 1. - 9. ročník Zuzana Straková 

29. 
Mažoretky pro děti od 4 do 7 let 

Anna Jonešová, 

 

Zuzana Straková 

 Hasičský kroužek pro děti od 4,5 do 7 let 

IvanaLihotská, 

30. Jarmila Šímová, 

 

Bohuslav Vybrančík 

31. SDH Štěpánkovice mladší žáci Bohuslav Vybrančík 

32. SDH Štěpánkovice starší žáci Bohuslav Vybrančík 

33. Street dance - tanční kroužek pro 1. - 6. ročník Markéta Unruhová 

34. 
Bojová umění pro 1. - 9. ročník 

Martin Bolacký, 

 

Jindřich Čekala 

35. Gymnastika pro předškolní děti Drahomíra Špičková 

36. Gymnastika pro 1. - 5. ročník Pavla Fiedlerová 

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

38. Badminton 5. - 9. ročník Blanka Harasimová 

39. 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. 

 

 

b) Akce pořádané školou pro veřejnost: 

 

Vzdělávání pro dospělé 

Od ledna roku 2013 probíhá v naší škole v odpoledních hodinách výuka  německého  jazyka 

pro dospělé.  Za podpory vedení školy a zástupce Vzdělávacího a sociálního díla, s.r.o. – 

Bildungs- und Sozialwerk  navštěvovali zájemci 2 kurzy,  pro začátečníky a mírně pokročilé. 

Od září 2014, z důvodu velkého zájmu  veřejnosti,  se výuka německého jazyka rozšířila o 

další kurz  pro mírně pokročilé. Studenti se  seznamují s německým jazykem i reáliemi v 

německy mluvících zemích.  Společně se učí co nejlépe komunikovat a využívat němčinu v 

běžném životě, k čemuž jim  pomáhá moderní vybavení školy.  Hodiny probíhají v 

interaktivní a počítačové učebně s využitím všech vhodných výukových programů, a tak se 
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zájemci  vzdělávají  nejen v německém jazyce, ale také v praktickém  využití interaktivní  

tabule, počítačů a internetu. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/kurzy-jazyka-nemeckeho-pro-dospele/ 

 

V letošním školním roce 2014/2015 byl připraven pro všechny seniory ze Štěpánkovic 

patnácti hodinový kurz výuky práce na počítači. Do tohoto kurzu pro úplné začátečníky se 

přihlásilo 17 zájemců, kteří každý čtvrtek od 15 do 16 hodin docházejí do počítačové učebny 

základní školy ve Štěpánkovicích, kde se učí základním dovednostem práce na počítači a 

seznamují se s internetovým prostředím. V následujících měsících plánujeme otevřít kurz 

nejen pro úplné začátečníky, ale také navazující kurz pro pokročilejší uživatele počítačů. Tyto 

kurzy začnou měsícem únorem 2015. Tímto zveme všechny seniory, kteří se chtějí dále 

vzdělávat v práci na počítači. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/pocitacovy-kurz-pro-seniory/ 
 

 

Fachmankros 

organizaci přespolního běhu Fachman kros. Loni se nás na startu sešlo čtyřicet. Pro letošní rok 

jsme si posunuli laťku na trojciferné startovní pole. Stanoveného cíle jsme dosáhli a snad se 

nám také podařilo zasadit tradici běhů na Svobodě. 

Od letošního ročníku závod zaštiťovala kromě našeho běžeckého klubu také obec 

Štěpánkovice a škola. Obec nám postavila stan a škola dodala mj. i zvukovou aparaturu. 

Svobodský sbor dobrovolných hasičů se postaral o oheň pro pečení špekáčků a poskytl 

zázemí. Zbývalo objednat dobré počasí. (S Michalem jsme nechtěli nechat nic náhodě a raději 

jsme hodili i pár drobných do košíčku…) 

To, že závodníků bude letos mnohem více, jsme už tušili podle elektronické prezentace. A 

možná se nám včera závodem podařilo zdvojnásobit počet lidí na Svobodě. Ale pojďme 

postupně k věcem podstatným. 

Areál u hasičárny se už od brzkého rána začal hemžit drobotinou. A když se malé děti oblékly 

do žlutých školních dresů, zcela rozzářily mlhavé jitro. A když se ty nejmenší dětičky – 

s obrovskou zarputilostí – blížily k cíli, byly povzbuzovány velkým aplauzem rodičů i 

závodníků a zablýsklo se i „Tygří oko“ (Eye of the Tiger - viz oficiální trailer závodu - odkaz 

na You Tube níže). 

Mladší žáci se zdárně popasovali se vzdálenosti 450 metů a omladina neměla problém 

s patnáctistovkou. Dokonce i pár žáků si trouflo na trať s dospělými. Michalův Ondra vyhrál 

v juniorské osmičce. Startovní pole školáků a předškoláků bylo nakonec šedesátihlavé. 

Po doběhu starších žáků proběhlo focení všech závodníků. Děti si pak šly opékat špekáčky a 

skotačit na prolézačky. Předtím se však ještě odebraly na deset minut vzdálené místo, kde 

měly připravené sladké překvapení. Byl to dobrý tah! Malí neměli nejmenší problém se pro 

pamlsek kousek projít a organizátoři měli více klidu ke zpracování výsledků a vypsání 

diplomů a účastnických listů pro ty nejmladší. 

V deset hodin se rozeběhl zástup běžců, který se vydal na trať osmičky a patnáctky. Přestože 

trať byla značena více než dostatečně, jeli ještě před vedoucími běžci dva pilotní jezdci na 

kole. Trať vedla stejně jako loni po cyklostezkách a polních cestách až ke kobeřickému 

„Balatonu“. Běžci se vraceli okolo bývalých služovických kasáren ke svobodskému lesu. Cíl 

byl letos trochu posunutý, aby závěrečná rovinka byla až před hasičárnou. To bylo rozhodně 

atraktivnější pro diváky, a běžci tak mohli být vyburcováni k maximálnímu finiši. 

V cíli bylo pro závodníky připravené občerstvení. Vánočka, chleba se škvarkama a hlavně 

špekáčky a párky. Pro pivo do hospody to bylo jen po pár schodech. Než se zpracovaly 

výsledky, mohli si závodníci jako (bezplatný) bonus vyběhnout speciální sedmisetmetrovou 

trasu. Ten kdo se na tuto krátkou trať vydal, určitě námahy nelitoval… 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/kurzy-jazyka-nemeckeho-pro-dospele/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/pocitacovy-kurz-pro-seniory/
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Před vyhlášením vítězů proběhla tombola. Ti, kteří se zaregistrovali předem, dostali navíc 

jeden slosovatelný lístek, který zdvojnásobil šanci něco vyhrát. (Tímto děkujeme všem, kteří 

do toboly přispěli.) 

Vítězové dostali kromě medailí a diplomů také propisku a čelenku s logem Facham krosu. 

Věříme, že tuto čelenku budou vítězové hrdě nosit na dalších běžeckých závodech. 

Radimovi se ani letos nepodařilo Fachmana vyhrát (nepomohlo ani protekční startovní číslo). 

Zato Jana v cíli vbíhala do natažené žluté pásky. Také Erich se postavil na (za) „bednu“ – 

hned vedle vítěze. Gratulujeme! A gratulujeme i ostatním, co porazili nimimálně sami sebe! 

Chtěl bych za organizační tým FK poděkovat všem, kteří se na přípravě závodu spolupodíleli 

a pomáhali, vyráběli medaile či diplomy a různými způsoby akci podporovali. A hlavně 

děkuji těm, kteří si na Svobodu přijeli zaběhat. – Bez vás by ta snaha neměla smysl. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/fachman-kros-

2014-1/ 

 

Drakiáda 

Dne 7. 10. 2014 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 sladkou odměnu. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/drakiada-2014/ 

 

Večer kouzelných světýlek 

Štěpánkovice, Požární zbrojnice, pátek 7. listopadu 2014. 

V půl páté odpoledne se již pomalu šeří. Shromáždění dětí i dospělých se vydává na tradiční 

světýlkový průvod vesnicí. Někdo má krásný lampión, jiný baterku, další svíčku. Hlavně, ať 

nezhasne, přejí si děti. 

Přicházíme k místní škole, jejíž okna svítí trochu jinak. Uvnitř září spousta různých malých i 

velkých světýlek vyrobených dětmi. Ještě něco je jinak. Výzdoba je laděna do podzimních 

barev a strašidelné černi. 

Abychom chmurnou náladu zaplašili, poslechneme si ve velké tělocvičně tradiční zábavnou 

pěveckou soutěž „Palestina hledá superstar“. Porota, složená ze členů rodiny Simpsonových, 

tedy Barta / Jiří Stareček/, Marge /Kateřina Drastiková/, Maggie /Marek Michalík/ a Homera 

/Jakub Müller/, v jejímž čele stojí „Líza Simpsonová“ alias  p.uč. Antlová, neodpustí 

soutěžícím jediný falešný tón. Pomyslným králem a královnami letošní štěpánkovické 

hitparády se stali: Veronika Stromská z 5. B /1. místo/, Marek Skuplík /2. místo/, Klára 

Vehovská  a Natálie Žůrková /3. místo/, Aneta Stříbná a Natálie Hahnová /4. místo/, Julie 

Běláková  /5. místo/, Martina Vybíralová /6. místo/, Adriana Luksová /7. místo/. 

Blahopřejeme. 

Zatímco se dospělí baví při čaji, kávě a občerstvení v přilehlé společenské místnosti, další 

vrchol večera, „Strašidelná stezka odvahy“, láká malé i větší děti, které netrpělivě postávají 

před tmavými dveřmi. Co, nebo kdo na ně čeká v  zákoutích a útrobách školních chodeb?  

Upíři, vlkodlaci, duchové, kostlivci -  strašidla. 

„Bojíš se?“ „Bojím, moc se bojím.“  Někteří svůj strach nepřekonali, jiní stezku vzdali hned 

na začátku, zvláště proto, že  se z temna ozývá jekot, pískot, výkřiky. 

Při vstupu srdíčka buší jako o závod, zorničky jsou rozšířené. 

Že to nic nebylo? Nevěřím, vždyť ještě teď máš zpocené čelo. 

Čas se sune kupředu a školní úl pomalu utichá. Psst, psst, sykne poslední plamen svíčky. 

Večer kouzelných světýlek je pro letošní rok minulostí. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/fachman-kros-2014-1/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/fachman-kros-2014-1/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/drakiada-2014/
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Velké poděkování patří učitelkám a učitelům, Sdružení rodičů,  také dětem, všem účinkujícím 

a členům SDH, kteří zajišťovali bezpečnost průvodu. 

Cestou k domovům ještě sem tam blikne světýlko, ale tmu už nezažene. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/vecer-kouzelnych-svetylek/ 

 

Maškarní ples 

V neděli 8. února ovládl tělocvičnu dětský maškarní ples. Již od příchodu nám výzdoba 

napověděla hlavní téma plesu  -  ABECEDA. Ples moderovala Beruška (Aneta Nováková) a 

Ferda Mravenec (Martina Wránová). 

Samotný bál byl zahájen průvodem masek, kdy si rodiče a prarodiče mohli své ratolesti 

zdokumentovat na památku. Poté nám odpoledne zpestřilo vystoupení nejmladších mažoretek 

na písničku Večerníček. Ani starší mažoretky ze školky nechtěly stát stranou a svým 

čertovským vystoupením nás trošičku postrašily. Nejstarší mažoretky základní školy nám 

všem ukázaly, jak by mělo vypadat skvěle nacvičené vystoupení. „Mažoretky naše, jste prostě 

šikulky!“ 

Po vystoupení konečně nastal souboj tříd. Všechny soutěže mezi žáky se inspirovaly 

abecedou, a tak děti házely písmeno O do kruhu, přemísťovaly písmenka z domečku, skládaly 

abecedu na čas, skákaly přes písmeno V a skládaly rozstříhaná písmena. Všechny děti se 

nadšeně pustily do soutěžení a nezabránily jim ani převleky, které znesnadňovaly běh. 

Nesmíme zapomenout na šikovné cvičenky aerobiku, které nám dokázaly, že každou 

středu pracují na svých postavičkách a pilně trénují sestavy na hudbu. 

V průběhu odpoledne byly pro děti přichystány také soutěže o sladké odměny. Děti si mohly 

vyzkoušet skládat slova z písmen, skládat písmena z vlastních těl, vyřazovací soutěž písmen a 

hru Molekuly. 

Hlavní program ukončilo dlouho očekávané losování tomboly o skoro stovku atraktivních 

cen. Maškarní ples se neobejde bez tance a skvělých písniček, o které se postaral p. učitel 

Martin Večerek. 

Děkujeme Sdružení rodičů, které se podílelo na organizaci tohoto zábavného odpoledne a také 

všem rodičům, kteří k nám našli cestu se svými dětmi. Příští rok se na vás všechny opět 

budeme těšit.  
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/maskarni-ples-i-stupne/ 
 

Zábavné odpoledne II. stupně 

V pátek 6. 2. 2015 se uskutečnilo  Zábavné odpoledne vyššího stupně, na které dorazili žáci 

sedmého a osmého ročníku rovnou z lyžařského výcviku. Žáci šestého a devátého ročníku je 

již netrpělivě očekávali. Programem nás provázely Martina Wranová a Aneta Nováková z 9. 

ročníku. 

Odpoledne začalo pěveckou soutěží pro žáky II. stupně s názvem Hlas školy. Během tří týdnů 

si devět přihlášených žáků připravovalo šest pěveckých vystoupení. Do přípravy se zapojili 

tito žáci: Jakub Müller, Leona Drastíková, Marie Krčmaříková, Kateřina Drastíková, Petra 

Šišovská, Nina Kaspříková, Natálie Rásochová, Karolína Kotzurová a Veronika Čížková. 

Žáci nacvičovali jak sólová vystoupení, tak společné duety. Výběr písní byl také pestrý. 

Zazněly písně tuzemských i zahraničních interpretů. Vítěze soutěže a pořadí dalších 

soutěžících určila porota, do které zasedla Mgr. Elzbieta Stoczková, Mgr. Gabriela Langrová, 

Mgr. Lenka Svozilová, Mgr. Jindřiška Jonešová, Bc. Irena Pavelková a Nikol Harazimová. Na 

3. místě se umístily Nina Kaspříková a Natálie Rásochová s písní Cesta, 2. místo získaly 

Karolína Kotzurová a Veronika Čížková s písní V sieti  a vítězný duet Say something zazněl 

v podání Jakuba Müllera a Leony Drastíkové. Všichni soutěžící obdrželi diplomy a drobné 

ceny. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/vecer-kouzelnych-svetylek/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/maskarni-ples-i-stupne/
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Následovaly různé soutěže, kde žáci museli prokázat svoji obratnost a taky oblíbená hra 

Šáteček. Radost měli žáci i z drobných cen, které vyhráli v tombole.  Celé odpoledne uzavřela 

skvělá Supershow. O občerstvení během  odpoledne se vzorně staralo Sdružení rodičů.  Tato 

akce proběhla bez problémů, žáci se výborně bavili a už se těší na podobnou akci příští rok. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/zabavne-odpoledne-ii-stupne/ 

 

 

Velikonoce ve škole 

„Jaro přišlo k nám do vesnice lehce, tence,  hlas tichounkých strun - houslí ladění, na mezi 

pletou děvčátka květinové věnce, den sluneční je jedno velké krásnění.“    

                                       Josef Pavlík:  „Štěpánkovické jaro“ ze sbírky Hlučínské písně 

Jaro ve Štěpánkovicích začalo letos ve škole. Přesněji v neděli 29. března, kdy velká 

tělocvična a všechny prostory kolem ní krásně rozkvetly. Kam jste se podívali, všude květiny, 

kuřátka, kraslice. Jarní koncert spojený s prodejním jarmarkem a tvořivými dílnami s názvem 

„Velikonoce ve škole“ nabídl návštěvníkům všech věkových kategorií nejen kulturní zážitek, 

ale i nápady, inspiraci, kreativitu. Diváci v tělocvičně naplněné do posledního místečka  

nejprve  užasle poslouchali písničky v podání folklórního  souboru  „Škobranek“, vedeného 

paní  Zuzanou  Hanzlíkovou,  pěveckého sboru „Sedmihlásek“ pod taktovkou paní 

Magdaleny Czudkové  a za klavírního doprovodu paní Blanky Kučejové, poezii, sólový zpěv, 

tóny klavíru, zhlédli dramatické vystoupení mateřské školky z oddělení Motýlků, pískání 

malých flétnistek, aby je pak v závěru 1. části programu pomyslná „Lokomotiva“ z básně 

Juliana Tuwima bezpečně dovezla  do stanice přestávka. 

Během půl hodiny jste si mohli na jarmarku koupit drobné dárky a nestačili se divit, odkud 

paní učitelky spolu s dětmi berou ty originální nápady na výrobu neuvěřitelných maličkostí 

pro jarní zkrášlení domova. Zatímco v dílnách vám pod rukama za přispění šikovných 

asistentek vznikaly kraslice, perníčky, papírové ozdoby a jiné velikonoční radosti, ve 

společenské  místnosti  si návštěvníci dávali kávu, čaj a další dobroty, zkrátka  občerstvení. 

Ale to už “klekotky“ svým hlasitým klapáním oznamovaly, že program pokračuje 2. částí 

koncertu, v němž se hned v úvodu představili hosté ze Slovenska, z družební Štrby. Děti ze 

Základní umělecké školy ve Štrbě spolu se svými učitelkami se předvedly par excellence. Hra 

na housle, na klavír, na kytaru, typické kroje a štrbský tanec, lidová hudba a zpěv a k tomu 

měkká a libozvučná slovenština. Program pokračoval chvilkou poezie a vystoupením 

flétnistek, aby v závěru nabídl pěvecký sbor Štěpánek se svými sólisty, jehož písně byly 

doprovázeny nejen klavírem, ale také houslemi, kytarami a violoncellem, jež ovládala 

sbormistryně paní učitelka Andrea Antlová. 

Z ohlasů diváků a  návštěvníků  vyplývá, že  za  „Velikonoce ve škole“ získáváme plný 

počet bodů a ještě něco navíc. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli  způsobem  podíleli na 

přípravě a uskutečnění tak náročného projektu. 

Přejeme vám ze srdce hodně zdraví, dostatek pohodových dní, aby všechno, co vás přes zimu 

tížilo, všechny smutky, bolesti a trápení odfoukl jarní větřík a vypálilo jarní sluníčko. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/velikonoce-ve-skole-1/ 

http://www.hlucinsko.tv/2015-04-12-stepankovice-vyroci-a-velikonocni-dilny-ve-skole.html 
 

Štěpánek v Rybniku 

V neděli 7.6. se Štěpánek svým vystoupením v obchodním domě Plaza v Rybniku připojil 

k projektu realizovaném Sdružením obcí Hlučínska pod názvem „Přijeďte nás navštívit aneb 

zazpívejme si hlučínské a polské lidové písně“, v rámci kterého se během května a června 

představily na různých místech česko-polského pomezí pěvecké sbory základních škol 

z České republiky a Polska.  Všechny sbory musely do svých programů zařadit několik písní 

ze Zpěvníku hlučínských a polských lidových písní. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/zabavne-odpoledne-ii-stupne/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/velikonoce-ve-skole-1/
http://www.hlucinsko.tv/2015-04-12-stepankovice-vyroci-a-velikonocni-dilny-ve-skole.html
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Štěpánek odzpíval dvě vystoupení po 30 minutách. 

Přestože v neděli  bylo velmi krásné počasí a lidé, naprosto pochopitelně a správně, trávili 

svůj volný čas spíše v přírodě a u vody než nakupováním, se návštěvníci obchodního centra 

zastavovali  a zaposlouchávali se do jednotlivých písní, někteří si poslechli i celé vystoupení. 

Velký ohlas měl nejen zpěv, ale také báseň Juliana Tuwima, kterou částečně v originále 

odpřednášeli výborní recitátoři Matouš Kubín a Marek Skuplík, který s touto básní zabodoval 

také v letošním ročníku recitační soutěže. 

Děti byly s tímto výletem velmi spokojeni.  Nejenže dostaly výborné, i když nezdravé 

občerstvení, v podobě  hranolek, hamburgeru a coca coly, ale měly čas nahlédnout také do 

obchůdků nákupního centra.  Což ocenila hlavně děvčata, která mohla vyzkoušet různé 

kosmetické vzorky, a proto domů odjížděla mnohem krásnější, než jsme je vezli do Polska. 

Jiným zase učarovala fotící kabinka.  Ze začátku nebyly fotky nic moc, ale postupně se na ně 

dalo koukat. 

Spokojená byla také paní Osmančíková  ze Sdružení obcí Hlučínska, která náš sbor velmi 

chválila také po cestě zpátky a rozdala dětem i malé upomínkové dárečky v podobě baťůžku. 

A nyní už nezbývá jen poděkovat dětem za celoroční práci v pěveckém sboru, rodičům za 

jejich podporu a popřát Štěpánku další úspěšný rok. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/stepanek-v-

rybniku-1/ 

 

Jarní koncert SEDMIHLÁSKU 

Již podruhé se pěvecký sbor Sedmihlásek MŠ představil na svém jarním koncertě. V letošním 

roce zazpívaly děti 9. června spolu s kroužkem flétniček ze školy pod vedením p. uč. Ivy 

Pekařové a kroužkem flétniček ZŠ, které vede p. uč. Lenka Stuchlíková. Pěvecký sbor 

Sedmihlásek MŠ zazpíval s p. uč. Magdou Czudkovou písničky o zvířátkách, vše 

v doprovodu s hudebními nástroji, děti se také ukázaly v pohybové písni Námořníci a na závěr 

zazněla jarní píseň Vyletěla holubička doprovázená rytmickými nástroji s prolézáním gumy. 

Děti z kroužku flétny MŠ i ZŠ  zahrály rodičům písně lidové i umělé a ty starší děti nás 

potěšily i písní dvojhlasou.  Děti měly samozřejmě trošku trémy, ale vše zvládly na jedničku!  

  
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/jarni-koncert-sedmihlasku-ms/ 

 

 

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 nejen 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. 
 

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 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/stepanek-v-rybniku-1/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/stepanek-v-rybniku-1/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2014-2015/jarni-koncert-sedmihlasku-ms/
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c) Ostatní školní aktivity:  
 

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

mají v organizaci školy své pevné místo. 

 

Environmentální výchova byla zařazena do všech ročníků:  

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

šetření ovzduší 

 sběr starého papíru proběhl ve školním roce dvakrát 

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

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

 dle hygienických požadavků byly žákům vytvořeny vhodné podmínky pro učení                                

 další kmenové třídy byly vybaveny novým nábytkem s nastavitelnou výškou    

 žáci byli vedeni ke zdravému způsobu života  

 prostřednictvím školní jídelny byl pro žáky zajištěn pitný režim 

 naše škola se účastní projektu „Mléko do škol“ 

 rovněž se účastníme projektu „Ovoce do škol“ 

 za příznivého počasí žáci trávili velkou přestávku v atriu školy 

Další akce vycházející z plánu školy: 

 návštěva Slezského divadla v Opavě – MŠ + I. stupeň  

 vystoupení klauna – MŠ 

 návštěva Slezského divadlo v Opavě – II. stupeň  

 Mikolášská 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  
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 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 

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

 (Hledá se showman, Dívka roku …)  

 ZUŠ Kravaře-Dvořisko – nadále má ve škole elokované pracoviště pro výuku hry na 

klavír našich žáků 

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

psychologické vyšetření žáků, poskytnutí diagnostických podkladů žákům 

s vývojovými poruchami učení chování, pomoc při sestavování individuálních 

učebních plánů, návštěva pracovnic jednotlivých středisek ve vyučovacích hodinách – 

sledování vývoje problémových žáků 

 MÚ Kravaře – odbor sociálních věcí 

 MÚ Kravaře – odbor financí, plánování a školství 

 Plavecká škola  Kravaře – zajištění kurzu plavání 

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

pro žáky a rodiče, konzultace s pracovnicí výchovného střediska 

 Spolupráce s pediatrem a stomatologem  

 Spolupráce s gynekologickou ambulancí v Opavě 

 

10)  Údaje o prevenci negativních jevů 

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

strategie školy na roky 2012-2015. 

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

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

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

skupinami žáků, s rodiči, s učiteli.  

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

Dotazníkového šetření „Klima školy“ - žáci ZŠ Štěpánkovice 2014 / 2015 

     Dotazníkové šetření proběhlo během měsíce prosince 2014 a to ve 3 úrovních: 1. ročník,  

2.-5. ročník a 6.-9. ročník.  V prvé části dotazníku bylo hodnoceno několik základních oblastí: 

vztah žáka ke škole a učení, jeho vztahy v třídním kolektivu, školní zátěž a zvládání učiva, 

vztahy s učiteli, dále 2. část dotazníkového šetření obsahovala doplňující otázky, v nichž měli 

žáci možnost vyjádřit svůj názor. 

     Detailní souhrnné výsledky jednotlivých tříd s rozborem třídního učitele, dále hodnocení 

metodika prevence jednotlivých skupin žáků je k dispozici u ředitele školy. 

 

 

11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

     Česká školní inspekce svou činnost na půdě školy ve školním roce 2014/2015 neprováděla. 

 

 

12. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů   

  
 V tomto školním roce jsme k 31. 12. 2014 ukončili grant z Operačního programu 

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

škola“ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.24/02.0017 v celkové hodnotě 983 144,01 Kč. 
Obsahem projektu bylo vytvoření digitálních výukových materiálů a metod výuky, 

které jsou aplikovány v předmětech – Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, 

Prvouka, Přírodověda, Dějepis, Informatika, Dopravní výchova a Výchova ke zdraví. 

Další, neméně důležitou, částí je rozšíření počtu interaktivních tabulí, kterými 

disponujeme ve všech kmenových třídách a v učebnách  Př-Z a MMU.  

 

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“ 

 Projekt realizovaný Sdružením obcí Hlučínska pod názvem „Přijeďte nás navštívit 

aneb zazpívejme si hlučínské a polské lidové písně“, v rámci kterého se během května 

a června představily na různých místech česko-polského pomezí pěvecké sbory 

základních škol z České republiky a Polska.  Všechny sbory musely do svých 

programů zařadit několik písní ze Zpěvníku hlučínských a polských lidových písní. 

 V neděli 7. 6. se k tomuto projektu připojil náš pěvecký soubor Štěpánek svým 

 vystoupením v obchodním domě Plaza v Rybniku.  
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14. Výsledky hospodaření 

Výsledky hospodaření Základní školy a mateřské školy, příspěvkové org. 2014 

Státní rozpočet Příjmy Výdaje Rozdíl 

Platy 10 890 907,00    10 890 907,00    0 

OON 32 000,00    32 000,00    0 

Zákonné odvody 3 713 448,00    3 705 964,00    0 

FKSP 109 719,00    109 143,35    0 

ONIV, dotace 440 700,00    448 759,65    0 

CELKEM 15 186 774,00    15 186 774,00    0 

    Obec Příjmy Výdaje  Rozdíl 

Příspěvek zřizovatele 2 538 000,00        

Interaktivní škola 512 823,00        

Finančně nekrytý IF 539 750,00        

Časové rozlišení transféru 197 265,00        

Čerpání RF 17 436,00        

Ostatní příjmy - stravné 1 505 263,00        

                     - úplata MŠ 169 860,00        

                     - úroky 2 194,33        

                     - jiné 39 605,00        

        

Výdaje           - energie   1 171 841,28      

                     - potraviny   1 508 364,05      

                     - provozní mat.   933 365,84      

                     - provoz. služby   662 372,31      

                     - opravy,údržba    77 952,65      

                     - ostatní   59 276,00      

                     - odpisy   925 690,00      

                     - mzdy   399 291,00      

CELKEM 5 522 196,33    5 738 153,13    -215 956,80    

    Hospodářská činnost Příjmy Výdaje Rozdíl 

CELKEM 689 730,00    545 214,33    144 515,67    

    Hospodaření za organizaci  Ztráta 
 

-71 441,13 
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15. Výroční zpráva o poskytování informací za kalendářní rok 2014 

     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 2014/2015 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, pátek 

 Soutěže:  

- drakiáda 

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

            - sběr starého papíru – 2krát ročně 

      - soutěž školních družin „Hry bez hranic „  

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

korálků… 

 Kulturní a sportovní akce: - 2x filmové představení, beseda s knihovnicí – literární 

akce, ruční dílna, výroba keramických vánočních přání, malování baněk, družinový 

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

– Hry bez hranic 1. místo., Velikonoce ve škole 

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

tělocvičny, výzdoba kinosálu pro různé akce, Vánoční výstavka v areálu zahrádkářů, 

celoroční výzdoba školy, zdobení perníčků na Vánoce, malování velikonočních 

vajíček, projekt Charita – 3. Ročník – věnováno organizace Pomozte dětem 
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17. Závěr 

 
     Výuka ve školním roce 2014/2015 byla řádně zahájena v pondělí 1. září 2014 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 v celoročním plánu 

práce. 

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

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

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

mnohé výzvy, kterým musíme čelit a které si zasluhují naší pozornost a energii. 

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

prostřednictvím konzultačních hodin, 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 24. 8. 2015    Mgr. Michael Pavlásek 

             ředitel ZŠ a MŠ Štěpánkovice 

 

 

 

 

 
     Výroční zpráva byla projednána Pedagogickou radou dne:  1. 9. 2015 

 

     Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne: 5. 10. 2015 

 

      Výroční zpráva byla předána Zřizovateli školy dne: 6. 10. 2015 (dat. Schránka) 
 

 


