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1. Základní charakteristika školy 

 

1.1 Škola 

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

Adresa školy:  Zahradní 10, 747 28 Štěpánkovice 

Právní forma:  příspěvková organizace               IČ:  70 984 565 

IZO:   102 432 724                                 Identifikátor školy:  600 142 949 

Vedení školy:  ředitel školy:  Mgr. Michael Pavlásek 

   zástupce ředitele:  Mgr. Elzbieta Stoczková 

Kontakt:  telefon:    553 675 129, 553 609 956 

   e-mail:     info@zsstepankovice.cz 

 pavlasek@zsstepankovice.cz 

                                   www:      www.zsstepankovice.cz 

 

1.2 Zřizovatel 

Název zřizovatele: Obec Štěpánkovice 

Adresa zřizovatele: Slezská 13, 747 28 Štěpánkovice 

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

       

1.3 Součásti školy  maximální počet  IZO 

Mateřská škola  112 dětí      107 628 953 

Základní škola  414 žáků   102 432 724 

Školní družina   55 dětí – 2 oddělení  120 003 783 

Školní jídelna   450 jídel   102 944 903 

 

1.4 Základní údaje o součástech školy  

 

Součást školy Počet 

tříd/odděl. 

Počet dětí/žáků 

(dle výkazů) 

Počet dětí/žáků 

na třídu 

Mateřská škola 4           110           27,50 

ZŠ - 1. stupeň 8           168 21,00 

ZŠ – 2. stupeň 6           119 19,83 

Školní družina 2             55           27,50 

Školní jídelna x           395 

/ZŠ+MŠ+zam.+c.strav./ 

x 

 

mailto:info@zsstepankovice.cz
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Komentář: 

     Na začátku školního roku jsme měli celkem 14 tříd s 287 žáky. V tomto počtu jsou 

zahrnuti 3 žáci prvního a 3 žáci druhého stupně, kteří plní povinnou školní docházku podle   

§ 38 školského zákona – v zahraničí.  

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

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

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

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

stav přináší, při odchodu žáků (stěhování, přijetí na gymnázia) riziko slučování tříd.  

     Rovněž v tomto školním roce jsme nebyli opakovaně schopni uspokojit všechny zájemce o 

umístění dětí do MŠ (7 rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2018/2019). 

Problematika je dlouhodobě řešena se zřizovatelem školy, byla několikrát předmětem jednání 

zastupitelstva obce a věřím, že se nalezne způsob jak tuto záležitost řešit. 

 

1.5 Materiálně-technické podmínky školy  

     V této oblasti bylo díky dlouhodobým snahám a realizovaným projektům dosaženo 

vysokého standardu. Průběžně dochází k obnově nábytku, rekonstrukci podlah, malování, 

rekonstrukci rozvodu elektřiny, internetu apod. Vizí školy zůstává revitalizace sportovišť a 

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

vypracován projekt a zřizovatel disponuje stavebním povolením. Záležitost venkovní třídy se 

nachází ve fázi projektové přípravy k výstavbě byly zastupitelstvem obce v roce 2018 

vyčleněny finance. Tyto záměry směřují k rozšíření možnosti činností školy pro děti a žáky a 

četným zájmovým sdružením a spolkům v obci k jejich akcím.  

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

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

veřejnosti v průběhu celého dne a v průběhu celého roku. 

      

 

1.6  Údaje o školské radě       

     Na základě voleb z 23. 11. 2017, jmenováním zřizovatele a výsledkem pedagogické rady 

došlo k vytvoření nové devítičlenné školské rady, která se poprvé sešla 25. 1. 2018. 

Předsedou byl zvolen Ing. M. Záloha.  

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

spojené s chodem školy – viz zápisy z jednání.  

      

 

 

1.7 Údaje o sdružení rodičů 

 

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

pro žáky, jejich rodiče a ostatní veřejnost. Pod vedením předsedkyně paní Nikoly Harasimové 

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

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

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

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

MŠ.  

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

pokračovat ku prospěchu dětí a žáků, kteří naši školu navštěvují. 
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2.  Obory vzdělávání - vzdělávací program 

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

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

     Obor vzdělávání:   79-01-C/01 

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

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

     Dva integrovaní žáci s lehkým mentálním postižením v 6. a 9. roč. – byli vzděláváni podle přílohy 

ŠVP „Škola – základ života“  

      

 

 

3.  Přehled pracovníků školy     

3.1 Základní údaje o pracovnících školy od začátku šk. roku 

Počet pracovníků celkem(počet. osob) 47      úvazek      42,17 

Počet pedagogů ZŠ   20        19,18 + 1 výuka náboženství (dohoda) 

Počet vychovatelů ŠD    2         1,63                 

Počet pedagogů MŠ     8         7,29 

Počet správních zaměstnanců ZŠ        7         5,77 

Počet správních zaměstnanců MŠ       5         2,24 

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

 

Komentář: 

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

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

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

 

Poř.č. Funkce Úvazek Stupeň 

 vzděl. 

Aprobace Zařaz.do 

platové 

třídy 

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

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

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

4 učitelka MŠ    0,92 Os   SŠ učitelství MŠ      9 

5 učitelka MŠ   0,92 Sl   SŠ učitelství MŠ      9 

6 učitelka MŠ    0,92 Ší   SŠ učitelství MŠ      9 

7 učitelka MŠ   0,92 Pe   SŠ učitelství MŠ      9 

8 učitelka MŠ    0,87 Mi   SŠ učitelství MŠ      9 

9 učitelka MŠ 0,82 Mu   SŠ gymnázium      9 

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

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

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

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

14 učitelka I. stupně 0,59 Vi   VŠ 1. -  5. r.    12 

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

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

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

18 učitelka I. stupně 0,59 Sch   VŠ 1. – 5. r.    11 

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

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

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

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

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

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

25 asistent pedagoga 0,75 Mu VOŠ Pedagogika      8 

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

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

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

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

30 vychovatelka ŠD 

asistent pedagoga 

0,77 Lac 

0,5   Lac 

 

  SŠ vychovatelství      9 

     8 

 uč. náboženství dohoda   SŠ učitelství MŠ      - 

      

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

     V tomto školním roce splňovaly všechny učitelky mateřské školy odbornou kvalifikaci 

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

učitelů předškolního vzdělávání. 

      Všichni vyučující základní školy měli odbornou kvalifikaci získanou vysokoškolským 

vzděláním v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního a druhého 
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stupně. Výjimku tvořila studentka 4. Ročníku VŠ, která na částečný úvazek vyučovala JA na 

I. stupni školy 

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

výuce hudební, výtvarné a tělesné výchovy.      

     Obě vychovatelky školní družiny odbornou kvalifikaci získanou středním vzděláním 

s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního 

vzdělávání a vychovatelství splňovaly.  

    Patřičným vzděláním disponují oba asistenti pedagogů pracující v III. a VI. ročníku. 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby /včetně vyučujících náboženství/  

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

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

ZŠ  1           3    3          5   2            4   0            2   0          0   6       14 

MŠ  0           1    0          1   0            2   0            4   0          0   0         8 

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

Celkem  1           4    3          6   2            8   0            6   0          0   6       24 

Komentář: 

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

věkové kategorie od 46 do 55 let.  

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících /od začátku školního roku/ 

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

    1 školník    1,0 SOU      6 

    2 účetní    0,75 vysokoškolské    10 

    3 uklízečka ZŠ    0,88 základní      2 

    4 uklízečka ZŠ    0,88 základní      2 

    5 uklízečka ZŠ    0,88 základní      2 

    6 uklízečka ZŠ    0,88 základní      2 

    7 školnice MŠ    0,875 základní      3 

    8 uklízečka MŠ    0,34 základní      2 

 výdej stravy    0,31       3 

    9 uklízečka MŠ    0,34 základní      2 

 výdej stravy    0,31       3 

  10 uklízečka MŠ    0,34 základní      2 

 výdej stravy    0,375       3 

  11 uklízečka MŠ    0,34 základní      2 

 výdej stravy    0,375       3 

  12 vedoucí ŠJ    0,94 SŠ      8 

  13 vedoucí kuchařka    1,00  SOU        6 

  14 kuchařka    0,94 SOU      4 

  15 kuchařka    0,94 SOU      4 

  16 kuchařka    0,5 SOU      4 

  17 pomocná kuchařka    0,375 SOU      3 

 uklízečka ZŠ    0,5 SOU      2 

Komentář: 

Rozvržení úvazků pro zabezpečení řádného chodu školy zůstává u správních zaměstnanců 

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

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

Přijetí k předškolnímu vzdělávání        40         0 

Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání          7         0 

Přijetí k základnímu vzdělávání        39         0 

Odklad povinné školní docházky          8          0 

Přestup žáka z jiné školy          0          0 

 

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

5.1 Zápis k povinné školní docházce pro šk. rok 2018/2019   

Počet prvních tříd 

  ve šk.r. 2018/2019 

Počet zapsaných dětí Z toho počet dětí 

starších 6ti let 

( nástup po odkladu) 

Počet odkladů pro 

školní rok 2018/19 

2 39 13 7 

 

Komentář: 

     U zápisu dítěte do první třídy školního roku 2018/2019 jsme registrovali 46 dětí.  Zákonní 

zástupci 7 dětí podali žádost o odklad povinné školní docházky. Na základě této žádosti, 

vyjádření odborného lékaře a školského poradenského zařízení bylo správním rozhodnutím 

ředitele školy všem žádostem vyhověno. 

     Do prvního ročníku ZŠ Štěpánkovice tak nastoupí 39 žáků.  

 

 

5.2 Výsledky přijímacího řízení 

a) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

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

v devátém ročníku         dle § 38 Školského zákona 

23 2                                                   

b) na víceletá gymnázia  přijato 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 1 - 

soukromá gymnázia - - 

církevní gymnázia - - 

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

gymnázia SŠ ukončené 

maturitou 

SŠ ukončené 

výučním listem 

celkem 

2 14 7 23 
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6. Údaje o výchovně vzdělávacích výsledcích žáků 

 

6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků a zameškaných hodinách 

I. pololetí 

     
             

             Stav 
žáků: 281 /+6 podle § 38/   Chl.: 132+4* Dí.: 149+2* 

       
      

  
     

I.stupeň 165 /+3 podle § 38/     

82 

+2*   83 +1* 

     

II.stupeň 116 /+3 podle § 38/     
50 
+2*   

66 + 
1* 

     

 

             Absence + výchovná opatření 
          

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

I. A 521 28,94   18         18 18     

I. B 582 32,33   18         18 18     

II. tř. 600 26,09   23         18 23     

III. A 643 26,79   8 7       16 24     

III. B 524 22,78   10 4       18 23     

IV. tř. 841 35,04   5 7 1     12 20 4   

V. A 443 27,69   1 2       3 13 3   

V. B 747 39,32   4 5 1 1   6 15 4   

suma 
N.S. 4901 29,70   87 25 2 1   109 154 11   

VI. A 934 54,94   7         3 9 8   

VI. B 483 26,83   8 6       4 14 4   

VII. tř. 1607 57,39     11       3 10 18   

VIII. A 568 43,69   5 1   1   2 4 9   

VIII. B 533 31,35   2 2       1 5 12   

IX. tř. 1465 63,70   9 7       2 10 13   

suma V.S. 5590 47,78   31 27 0 1   15 52 64   

    77,48                     

suma šk. 10491 38,74   118 52 2 2   124 206 75   

             

      

* absence k 31. 1. 2018 
(včetně) 
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II. pololetí   

             Stav 
žáků: 281 

/+6 podle § 
38/   Chl.: 132+4* Dí.: 149+2* 

       
      

  
     

I.stupeň 165 
/+3 podle § 
38/     

82 

+2*   

83 

+1* 

     

II.stupeň 116 
/+3 podle § 
38/     

50 
+2*   

66 + 
1* 

     

 

             Absence + výchovná opatření 
          

             

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

I. A 768 42,67   18         18 18 1   

I. B 711 39,50   18         18 18     

II. tř. 863 37,52   9         20 23 1   

III. A 755 31,46   18 1       16 23 1   

III. B 768 33,39   6 2       11 23     

IV. tř. 959 39,96   13     1   10 20 5   

V. A 584 36,50   4 2 2     3 12 4   

V. B 735 38,68   4 6 14 2 1 5 14 5   

suma 
N.S. 6143 37,23 0 90 11 16 3 1 101 151 17   

VI. A 767 45,12   9 1 1     3 9 8   

VI. B 799 44,39   10 5 1     5 12 6   

VII. tř. 1824 65,14   2 10   2   6 11 17   

VIII. A 806 62,00   4 1       3 4 9   

VIII. B 859 50,53   2 2 1 1 1 1 7 10   

IX. tř. 1454 63,22   7 4 1     2 11 14   

suma 
V.S. 6509 56,11 0 34 23 4 3 1 20 54 64   

                          

suma šk. 12652 45,02 0 124 34 20 6 2 121 205 81   

             
 

     

* absence k 30. 6. 2018 
(včetně) 

  

 

 

             

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

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

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

     Jedna žákyně devátého ročníku byla za svou příkladnou práci pro školu v průběhu celé 

školní docházky oceněna umístěním svého profilu na Tabuli cti.  

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

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

atletický oddíl, florbalový klub a na závěrečném slavnostním shromáždění je zhodnocena a 

odměněna činnost našich žáků i v těchto obecních spolcích.  

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

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

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

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

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

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

Ve II. pololetí jsme museli přistoupit k snížení stupně z chování u jednoho žáka a k udělení 

dvou DŘŠ. Naopak ocenění ve formě PTU nebo PŘŠ obdrželo 158 žáků. Věřím, že tento 

neutuchající zápas s lidskou pubertou budeme mít i nadále pod kontrolou. Zásadním 

předpokladem je však vzájemná spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci.  

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

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

v mimo prázdninových termínech apod. 

      

 

 

6.2 Údaje o integrovaných žácích  

Stupeň podpůrného op. Ročník Počet žáků Z toho dívky 

2 2. 2 0 

3. 4 2 

 4. 1 0 

 5. 8 3 

6. 1 0 

7. 1 1 

3 3. 1 0 

6. 1 0 

9. 1 0 

4 3. 1 0 

Celkem  21 6 

 

     Celkem máme ve škole 21 žáků, kteří jsou na základě odborného vyjádření ŠPZ  

individuálně integrováni. Těmto žákům je kromě individuálního přístupu věnována 

pedagogická intervence kompetentními pedagogy vycházející z doporučení ŠPZ.  

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

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

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

 I. II.  III. IV.  V. celkem 

Český jazyk 8 9 10 8 7 42 

Cizí jazyk A 

1 

A 

1 

A 

3 

A 

3 

A      

3   

 

11 

Matematika 4 4  5 5 5 23 

Prvouka 2 2 2 - - 6 

Přírodověda - - - 2 2 4 

Vlastivěda - - - 2 2 4 

Hudební vých. 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná vých. 1 1 1 2 2 7 

Praktické čin. 1 1  1 1 1 5 

Tělesná výhova 2 2 2 2 2 10 

Informatika - - - - 1 1 

 20 21 25 26 26 118 

Náboženství         1        1       1                1               1         

Komentář: 

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

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

     

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

 

 VI.  VII.  VIII. IX.  celkem 

Český jazyk 5 4 4 4  17 

Cizí jazyk A 3 A  3 

N  2 

 

A 3 

N 2 

A  3 

N  2  

A 12  

N 6  

Matematika 4 4 5   4   17 

Informatika 1  - - -   1  

Dějepis 2 2 2 2   8 

Vých. k občanství 1 1 1 1   4 

Fyzika 1 2 2 2   7 

Chemie - - 2 2   4 

Přírodopis 2 2 1 2   7 

Zeměpis 2 1 2 2   7 

Hudební výchova 1 1 1 1   4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1   6 

Výchova ke zdraví 1 1 1 1   4 

Tělesná výchova 2  2 2 2    8 

Praktické činnosti 1 1 1 1    4 

Volitelné předměty 1 2  2     1    6 

 29 30  32  31  122 

Náboženství                   1            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 vyučovalo náboženství, 

které v případě žáků 9. ročníku probíhalo na faře jako kroužek. 

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

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

a informatika. 

 

c) Volitelné předměty 

 

6. ročník        7. ročník  

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

                                        Informatika    1 

          

8. ročník        9. ročník 

 

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

Informatika        1  

 

d) Výuka jazyků 

    

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

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

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

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

 

 

e) Projektové vyučování 

 

Projekt – Moje třída 

Projekt „MOJE TŘÍDA“ aneb soustavná snaha o tvorbu kvalitního klimatu třídy a péči o 

kulturu školy. Uvědomujeme si význam školy pro rozvoj dalších důležitých oblastí žákovy 

osobnosti kromě kvality a kvantity znalostí a tou je socializace dítěte – kultivování jeho 

sociálních dovedností pro emocionální a volní rozvoj, pro utváření postojů, hodnot, 

sebevědomí, sebeúcty a schopnosti jednat s ostatními žáky mezi sebou, s pedagogy, správními 

zaměstnanci a dalšími osobami, se kterými přicházejí do styku v běžném chodu školy. 

 

S těmito vážnými záměry jsme se 8. září vydali s žáky mimo areál školy prožít aktivity, které 

měly posílit pocit sounáležitosti třídních kolektivů a napomoci přechodu z odpočinkových 

prázdnin na režim pravidelné školní docházky. Žáci prožili den plný pohybových aktivit, 

znalostních soutěží, poznávání míst v katastru obce i mimo něj, které doposud někteří 

nenavštívili. Až neuvěřitelnou odezvu měla společná příprava ohniště a následné opékání 

špekáčků, společná tvorba básniček, seznamování s tvorbou hlučínského „pohádkáře“ Josefa 

Smolky, poznávání pravidel orientačního běhu, cesta za pokladem a mnohé další činnosti, 

které přispěly k výše uvedenému záměru. Jsem přesvědčen, že i díky tomuto netradičnímu dni 

jsme posílili pocit žáků ve vnímání své třídy jako místa, kam se těší a kde můžou prožít 

mnoho pozitivních pocitů. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/projektove-vyucovani-moje-trida/ 

 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/projektove-vyucovani-moje-trida/
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Projekt – LAPBOOK VESMÍR 

Co je to lapbook? Jedná se o knihu s přehledem učiva o vesmíru, kterou budou mít děti k 

dispozici při opakování učiva. Do knihy se vejde spousta zajímavých informací a zápisků z 

klasického sešitu. Během stříhání, lepení a hledání zajímavostí se žákům toto náročné učivo 

jistě dostalo pod kůži :o) K.N. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/lapbook-vesmir/ 

 

 

Projekt – NOČNÍ ORIENTAČNÍ BĚH 

Po přespolním běhu byl v plánu zase běh, ale tentokrát s nádechem většího adrenalinu. 

Jednalo se o noční orientační běh v okolí školy (školní hřiště, zahrada školky) a obecního 

úřadu. Akce proběhla v pátek 10. 11. 2017 a start prvních závodníků byl naplánován na 17:30, 

kdy už je všude černočerná tma. Využili jsme mapu, kterou připravil Rudolf Bartošek 

(zakladatel orientačního běhu v TJ Ostroj Opava) v roce 2012 a nyní byla mapa na základě 

drobných změn pouze upravena. 

Žáci nižšího stupně měli možnost absolvovat trať v doprovodu rodiče, popřípadě kamaráda. 

Tuto možnost využilo 22 dětí na startu. Starší žáci potom museli proběhnout trasu sami a do 

závodu jich nastoupilo přesně 20. Parametry tratí nebyli nijak náročné (nižší stupeň 1 km, 

vyšší stupeň 2,3 km), ale pohled na známé prostředí pod pokličkou tmy udělala z relativně 

snadných kontrol mnohdy těžkou zkoušku. Všichni zúčastněni našli všechny kontroly, někdy 

ve správném pořadí, jindy promíchaně. Našli se i tací, kteří když těsně před cílem zjistili 

chybu v pořadí kontrol, tak proběhli celou trať ještě jednou a správně (tomu říkám poctivost a 

cílevědomost) – klobouk dolů. 

Bezprostřední ohlasy po závodě byli pouze pozitivní a nešlo tentokrát ani tak o výsledky, jako 

spíš o poznání dalšího sportovního odvětví v netradičním prostředí tmy. Tato skutečnost mě 

utvrzuje v poznání, že takové akce mají smysl. 

Dalšími sportovními akcemi bude florbalový turnaj vyššího stupně a Vánoční laťka. Jste 

srdečně zván 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/nocni-orientacni-beh/ 

 

 

Projekt – MIKULÁŠSKÉ BRUSLENÍ 

Ve čtvrtek 7.12. si žáci 2.-9. třídy k školním potřebám přibalili teplé oblečení a brusle. Hned 

po vyučování jsme opět po roce navštívili Buly Arénu a zadováděli si na ledě. Po hodině 

bruslení jsme již byli unaveni, ale plni očekávání. Vyhlíželi jsme Mikuláše, anděly a čerty. 

Nezapomněli jsme si připravit i písničku a tentokrát i s taneční kreací. Mikuláš s andělem nás 

pochválili a čert odešel s prázdnou. Po sportovním výkonu náramně přišel k chuti balíček, 

který pro Mikuláše připravilo rodičovské sdružení, děkujeme. Předení motoru a teplo v 

autobusu některé po cestě zpět uspávalo. Další ročník Mikulášského bruslení je za námi a 

budeme se těšit na shledání příští rok. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/mikulasske-brusleni/ 

 

 

Projekt – VITAMÍNOVÝ DEN 

V úterý 12. prosince 2017 jsme v naší školní kuchyňce přivítali pracovníky společnosti MK 

Fruit, kteří si pro žáky připravili v rámci projektu Ovoce, zelenina do škol „Vitamínový den“. 

Program byl určen pro 1. a 2. stupeň. Žáci 1. stupně po třídách navštívili kuchyňku, kde se 

kromě stravovacích návyků dozvěděli, co je to RAW cukroví. Měli možnost ho ochutnat, také 

jim byl sdělen recept na přípravu chutného a zdravého cukroví. Dále byla žákům předvedena 

ukázka lisování šťáv a jejich ochutnávky. Kromě ovocných a zeleninových šťáv, mohli 

ochutnat i mléčný koktejl s medem a banánem. Do svých tříd žáci odešli s mrkví. Žáci 2. 

stupně měli ve třídách ochutnávku dipu (omáčka), mrkve, RAW (syrové) cukroví  ze 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/lapbook-vesmir/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/nocni-orientacni-beh/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/mikulasske-brusleni/
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slunečnicových semínek a rozinek. Žákům i učitelům se program velice líbil a už nyní se 

těšíme na další návštěvu. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/vitaminovy-den-2017/ 

 

 

Projekt – VÝSTUP NA OSMITISÍCOVKY SVĚTA 

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

snažíme zdolat od základního tábora hory až po její vrchol. Společným úsilím musíme jako 

jedna výprava překonat výškovou vzdálenost mezi základním táborem a vrcholem zvolené 

hory. Ke zdolání této vzdálenosti nám slouží šplhadla dlouhá 5 metrů. Žáci ve svém volnu 

opakovanými výstupy do výšky 3, 4 nebo 5 metrů ukrajují stanovenou vzdálenost, která se 

pohybuje v délkách tisíců metrů, tak dlouho, dokud nestanou na pomyslném vrcholu hory. V 

minulých letech jsme zdolali hory Gasherbrum I, Annapurnu a horu Nanga Parbat. 

Letošní rok je již čtvrtým ročníkem této soutěže ve šplhu na tyči. Hora, kterou jsme zdolali je 

8. nejvyšší osmitisícovkou světa a nazývá se Manáslu. Ke zdolání hory bylo zapotřebí 

vyšplhat 3.363 výškových metrů, což pro naše žáky nebyl problém, protože jsme zdolávali už 

i větší vzdálenost. Do zdolání této hory se zapojilo celkem 54 žáků, což bylo o 10 žáků více 

než v minulém roce. Nejvíce se do soutěže zapojily dívky, bylo jich celkem 35 a vyšplhaly o 

35% více metrů než chlapci. Chlapců bylo mnohem méně, jen 19. Ke zdolání vrcholu hory 

dětem stačily jen tři šplhací dny. 

Určitě každý se snažil svým úsilím a vytrvalostí přispět ke splnění společného úkolu, ale 

někteří žáci překonávali sami sebe i naše představy o tom, kolik metrů může vyšplhat jedinec. 

V letošním roce padl také nový školní rekord v kategorii mladších dívek. Míša Zálohová z II. 

třídy vyšplhala celkem 263 metrů. Absolutní rekord školy však nebyl překonán. Ten drží s 

hodnotou 675 metrů z roku 2017 stále Daniel Volný z VI. A třídy. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/vystup-na-osmitisicovky-sveta/ 
 

 

Projekt – LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 

V týdnu od 5. do 9. února 2018 jsme se účastnili lyžařského výcviku. Bydleli jsme na chatě 

Kazmarce na Karlově v Jeseníkách. Společně s námi jeli pan učitel Nycz, pan učitel Večerek 

a paní učitelka Moravcová. 

V pondělí jsme vyjeli okolo 8. hodiny a na místě jsme byli asi za dvě hodiny. Když jsme 

dorazili, vzali jsme si věci z autobusu a nosili je do pokojů. Do obědu jsme měli čas na 

vybalení věcí. Po obědě jsme vyrazili poprvé na svah. Úplní začátečníci jeli na kopec Pavlín a 

ostatní se vydali na sjezdovku Myšák, kde jsme byli rozděleni do dvou skupin. V těch 

skupinách jsme potom byli celý týden. 3. skupinu (začátečníky) měl nejčastěji pan učitel 

Večerek, 2. skupinu (středně pokročilé) měl nejčastěji pan učitel Nycz a 1. skupinu 

(pokročilé) měla paní učitelka Moravcová. Večer jsme potom byli poučení o pravidlech atd. V 

úterý dopoledne strávila 1. skupina s panem ředitelem na běžkách a ostatní dvě skupiny 

lyžovaly. Odpoledne potom na běžky vyrazila 2. skupina a ve středu dopoledne jela 3. 

skupina. Na běžkách jsme jeli okruh na Mravencovku, dohromady jsme na běžkách ujeli 5 

km. Každý večer měla jedna skupina připravenou zábavu. V úterý večer měla zábavu 1. 

skupina, ve středu večer měla program 2. skupina, a nakonec 3. skupina. Všechny zábavy 

byly zajímavé a moc se nám líbily. 

Jelikož někteří byli pořádně unavení z běžek, vydali  se ve středu odpoledne společně s panem 

učitelem Nyczem na procházku, kde si to užili. Ve čtvrtek odpoledne jsme všichni byli na 

Pavlíně, kde jsme absolvovali slalom. Večer jsme se potom dozvěděli výsledky, na 1. místě u 

holek byla Anežka Žůrková a u kluků to byl Cyril Šíma. V pátek jsme potom lyžovali jenom 

dopoledne a po obědě jsme jeli domů. 

 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/vitaminovy-den-2017/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/vystup-na-osmitisicovky-sveta/
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Lyžák jsme si moc užili, a kdybychom měli možnost jet znovu, jeli bychom určitě. Ti, kteří na 

lyžích nikdy nestáli, udělali velký pokrok a ostatní své lyžování výborně dopilovali. 

A děkujeme moc za nejlepší lyžák panu učiteli Nyczovi, panu učiteli Večerkovi a paní 

učitelce Moravcové. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/lyzarsky-vycvik/ 

 

 

Projekt – PRAVĚK  

Nejstarší  období  naší země – pravěk – si žáci čtvrté třídy prožili formou projektového 

vyučování. Ve skupinkách pracovali při různých činnostech a konečným výtvorem byl 

lapbook, který žákům bude vždy při ruce.   Čtvrťáci  si přinesli zajímavé encyklopedie, ve 

kterých všichni společně listovali  a vyprávěli si o dinosaurech, kteří obývali naši zemi v 

druhohorách. Postupně se překousali až do čtvrtohor, kde vědci zaznamenali působení 

lidského tvora a začalo putování po době kamenné, bronzové a železné. 

V naší knihovně si   losovali různé scénky a ztvárnili lov na mamuta, vyřezávání sošek z 

hlíny, dorozumívání pomocí posunků, varování před divokou zvěří... V knize Eduarda 

Štorcha Lovci mamutů pak našli odpovědi na různé otázky týkající se života v dávných 

dobách. Protože už žáci  umí pracovat s mapou, bez problémů  našly naleziště v Dolních 

Věstonicích či v Přerově.  Také si zasoutěžili ve skládání vlastnoručně vyrobených puzzle  

mamuta a pračlověka. To byly nervy!  Poté  vystříhali karty, na kterých jsou typické obrázky 

pro všechny tři období a karty na chodbě pak skládali.  Kdo by si nechtěl vyrobit svého 

vlastního pračlověka?  Pomocí krepového papíru a vlny si  vyrobili  sami sebe v době 

kamenné.   

Konečným výtvorem celého projektového vyučování byl lapbook, ve kterém jsou nalepeny a 

uloženy všechny důležité informace, které se děti během vyučování dozvěděly. S tímto 

lapbookem můžou pracovat nejen v letošním školním roce, ale  bude jim velkým 

pomocníkem i v dalších letech. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/projektove-vyucovani-ve-4-tride-pravek/ 

 

 

Projekt – NAPOLEONSKÝ VOJÁK 

V pátek 16. 2. 2018 v rámci výuky dějepisu a učiva napoleonských válek doslova ožila 

historie. Žáci osmých tříd měli unikátní možnost vyslechnout si přednášku napoleonského 

vojáka, příslušníka 18. pluku voltižérů, pana Jana Kleinera, který se věnuje vojenské historii, 

sbírá artefakty související s dějinami napoleonských válek a každoročně se účastní 

rekonstrukce bitvy u Slavkova, která se odehrála 2. 12. 1805 a která vešla do dějin pod 

označením bitva tří císařů. 

Přednáška byla rozdělena do čtyř částí. Nejprve byli žáci seznámeni s autentickou výzbrojí a 

výstrojí napoleonských vojáků. Dozvěděli se mnohé o tom, co patřilo k nezbytnému vybavení 

každého vojáka, jaké bylo barevné odlišení jednotlivých vojenských jednotek, ale také na 

vlastní oči viděli, jak fungovaly tehdejší zbraně a jak složitá musela být manipulace s nimi. V 

druhé části byli poučeni  

o samotném průběhu bitvy u Slavkova, o tom, jak probíhaly přesuny jednotek, jaká byla 

situace 

na bojišti a jak Napoleon dokázal mistrnou taktikou prosadit své cíle a zvítězit. Následovala 

videoukázka z rekonstrukce bitvy, jíž se každý rok účastní tisíce nadšenců z celého světa, a na 

závěr nemohl chybět prostor na zodpovězení zvídavých otázek našich žáků. 

Předpokládám, že se osmákům musela přednáška líbit a že si budou pamatovat, jak těžký úděl 

museli a musí nést vojáci během válečných tažení. Na závěr musíme poděkovat panu Janu 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/lyzarsky-vycvik/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/projektove-vyucovani-ve-4-tride-pravek/
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Kleinerovi za jeho čas a ochotu seznámit nás  nejen s jeho netradičním koníčkem, ale i s tak 

významnou událostí, jakou bitva u Slavkova byla. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/beseda-s-napoleonskym-vojakem/ 

 

 

Projekt – MISTR PIŠKVOREK 

Ve čtvrtek 15. března se uskutečnil již třetí ročník turnaje v deskových hrách s názvem „Mistr 

piškvorek 2018“. Celkem 20 přihlášených hráčů se utkalo ve 14 kolech této známé hry. 

Každý hráč si zahrál proti 14 soupeřům dle švýcarského herního počítačového systému. 

Losování soupeřů i zpracování výsledků bylo řízeno počítačem, aby byla soutěž spravedlivá 

pro všechny věkové skupiny žáků. Turnaj měla rychlý spád a správný soutěžní náboj. 

Vítězem letošního ročníku se stal Ladislav Harazim z IX. třídy, který se tohoto turnaje 

zúčastnil poprvé, a prohrál pouze jednu partii. Na druhém místě se umístil Tobiáš Prasek z VI. 

B třídy, který si oproti minulému ročníku polepšil o 10 míst. Na třetím místě se umístila Anna 

Trlicová z IX. ročníku, která se tohoto turnaje zúčastnila již podruhé. 

Všem soutěžícím patří velké poděkování za snahu, soutěživost a fair play hru. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/mistr-piskvorek-2018/ 
 

 

Projekt – ADOLF DUDEK 

V pátek 16. března navštívily děti MŠ a prvních až třetích tříd knihovnu, kde na ně čekal pan 

ilustrátor Adolf Dudek s pořadem „Cestovatelské kreslení“. Děti se ocitly na palubě letecké 

společnosti DUDEK – air! Navštívily čtyři různé země světa, každou se svým průvodcem, 

malířem. Ameriku navštívily s indiánem, Čínu s Číňanem, Grónskou s Eskymákem a Afriku s 

černochem. V každé zemi poznávaly zvyky a samozřejmě také kreslily obrázky typické pro 

danou zemi. Pořad byl vtipný a veselý, ale také poučný. Všem dětem se program líbil a těšíme 

se na další návštěvu pana ilustrátora. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/beseda-s-adolfem-dudkem/ 
 

 

Projekt – VELIKONOČNÍ STŘEDA 

Význam Velikonoc, tradice, hry, velikonoční koledy – to byla náplň „škaredé“ středy ve 4. 

třídě. Během celého dopoledne se děti seznámily se základními tradicemi Velikonoc, 

vyprávěly, jaké zvyky samy  dělají v rodinách, na co se těší. Naučily se koledu, neboť koledy 

nepatří jen k Vánocům, ale i k Velikonocům. Společně hledaly písně, ve kterých se symboly 

Velikonoc objevují, a že to mnohdy byl těžký úkol...  Z dětí se také stali básníci, když měly 

sestavit rozstříhanou báseň a hledat v ní rýmy. Největším úkolem dne bylo ale pečení 

beránka. Na to se děti těšily nejvíce a byl jim také největší odměnou, neboť se jim opravdu  

povedl a všem moc chutnal. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/velikonocni-streda/ 
 

 

Projekt – DÁMA 

V letošním školním roce pořádala naše škola již druhý turnaj v deskových hrách. Turnaj v 

„rychlé dámě“ se uskutečnil ve čtvrtek 5. dubna. Druhého ročníku se zúčastnilo celkem 11 

hráčů z řad žáků 6. – 9. ročníku a zaměstnanců školy. V časovém rozmezí 14:00 – 15:30 

hodin jsme odehráli 10 soutěžních kol. Celkové pořadí se neustále měnilo a na konec 

rozhodovaly jen desetinky bodu. Celkovou vítězkou turnaje se stala Linda Slivková z VI. B 

třidy. V žákovské kategorii se na druhém místě umístil Tobiáš Prasek rovněž z VI. B třídy a 

na třetím místě Jakub Hanzlík z VI. A třídy. Vítězové si oproti minulému ročníku shodně 

polepšili o tři příčky. V tomto druhém ročníku nebyla tak hojná účast jako v ročníku prvním, 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/beseda-s-napoleonskym-vojakem/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/mistr-piskvorek-2018/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/beseda-s-adolfem-dudkem/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/velikonocni-streda/
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proto si přeji, aby ten příští třetí ročník přilákal mnohem více dětí, které se chtějí ve svém 

volném čase pobavit a zasoutěžit si. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/dama-2018/ 

 

 

Projekt – JARO U NÁS NA DVOREČKU 

Jarní písničku se žáci I.A  naučili zpívat v hudební výchově a již netrpělivě vyhlíželi jaro a 

pěkné počasí. V prvouce se seznamovali s jarními měsíci. Učili se, kteří ptáci k nám přilétají z 

teplých krajin a rozkvétají jarní květiny. Nejlépe je však vidět vše na vlastní oči, a tak se třída 

vydala na vycházku po Štěpánkovicích.  Pozorovali jarní přírodu, kvetoucí rostliny, jarní 

práce na zahradách, zahráli si hry na dětském hřišti. Cílem vycházky byla návštěva spolužáka 

Marka, kde si na dvorku žáci prohlédli jarní mláďátka a ostatní hospodářská zvířátka. 

Děkujeme za pozvání. Své nezapomenutelné zážitky z vycházky pak žáci nakreslili ve 

výtvarné výchově. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/jaro-u-nas-na-dvorecku-projekt-tridy-i-a/ 
 

 

Projekt – UKLIĎME SVĚT 

EVVO je celosvětově uznávaný obor a znamená Environmentální vzdělávání, výchovu a 

osvětu, jejímž cílem je vést veřejnost, tedy i děti, k odpovědnému jednání a chování vůči 

přírodě, přírodním zdrojům a životnímu prostředí. 

V pondělí 30. dubna 2018 žáci vyššího stupně, učitelé a provozní zaměstnanci, rozděleni do 

14 skupin, pomáhali přírodě a životnímu prostředí v nejbližším okolí všemi svými silami.  

Ráno jsme si donesli místo školních batohů nářadí, tj. hrábě, metly, kopačky, kbelíky, 

a v10 hodin nastoupil každý na místo, aby uklidil svou část světa.   

Deváťáci vyrazili již v 8 hodin na Svobodu, kde během dopoledne zasadili neuvěřitelných 

150 malých sazenic stromků a uklidili hromady kamení.          

Ostatní pracovali jak venku od prostranství před školou, travnatých svahů kolem školního 

pozemku a hřiště, školního atria  

a prostřihávání tújí, tak vevnitř, kde prováděli úklid odborných učeben a kabinetů – chemie, 

fyziky, školní kuchyňky, tělocvičny. 

Žáci i dospělí poctivě pracovali a možná podvědomě cítili, že je to věc záslužná a užitečná pro 

nás pro všechny. 

Když jsme asi ve 13 hodin skončili, zdálo se, že svět kolem nás začal volněji dýchat, ožil a 

rozsvítil se. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/uklidme-svet-projekt-evvo/ 

 

 

Projekt – DEN MLÁĎAT 

V pátek 4. května se žáci prvních až třetích tříd se svými učitelkami vydali na Školní statek v 

Opavě, kde probíhala akce „Den mláďat“. Děti si prohlédly a pohladily kuřátka, jehňátka, 

telátka a mnoho dalších mláďátek. Společně jsme zhlédli vystoupení jezdeckého oddílu, 

agility, sokolníky. Na kluky a děvčata čekala také spousta zajímavých soutěží, které byly 

odměněny sladkostmi, skákací hrad, kolotoč, trampolína, malování na obličej, ukázka práce 

policie, opékání špekáčků a hodnocení výtvarné soutěže „Domov pro mláďátka“. Při odchodu 

každý dostal nafukovací balónek. Počasí bylo příjemné a akce se nám všem líbila. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/den-mladat-2018/ 
 

 

Projekt – KŘÍŽEM KRÁŽEM STALETÍMI 

Ve čtvrtek 3.5.2018 se žáci pátých tříd vydali na poznávací výlet historickým centrem Opavy 

nazvaný „Křížem, krážem staletími“. 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/dama-2018/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/jaro-u-nas-na-dvorecku-projekt-tridy-i-a/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/uklidme-svet-projekt-evvo/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/den-mladat-2018/
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Naše první zastávka byla u Hlásky, kde jsme museli najít pozůstatek po třicetileté válce. 

Druhá zastávka byla u kostela sv. Václava a u Domu umění, kde jsme si zašli pro razítko do 

našeho pracovního listu. Jelikož před tímto domem stojí socha „Běžící dívky“ architekta 

Kurta Gebauera, museli jsme obkreslit její nohu. 

Třetí zastávka byla na Dolním náměstí, kde jsme se zastavili u renesančního domu s jediným 

dochovaným domovním znamením v Opavě z roku 1773. Tento dům se nazývá dům „U 

Bílého koníčka“. 

Poté jsme došli ke stanovišti číslo čtyři, bylo to náměstí Osvoboditelů, kde se nachází 

kamenná kašna, která je zmenšenou kopií. Navrhl ji významný opavský rodák a evropský 

architekt Josef Maria Olbrich. 

Dále vedly naše kroky k Slezskému zemskému muzeu, do kterého jsme si zašli pro naše druhé 

razítko a také jsme si zde dali svačinu. 

Pak jsme pokračovali ke kostelu dvou Janů – Jana Evangelisty a Jana Křtitele. Tento kostel 

nechal vystavit opavský kníže Mikuláš I. Vedle kostela se nachází branka s původním 

kamenným portálem. 

Sedmé zastavení bylo na Ptačím vrchu s bronzovými sochami ptáků. 

Po opuštění Ptačího vrchu jsme došli na tehdejší ulici Panskou dnešní (Masarykovu), kde se 

nachází palác s červenobílou fasádou. Po požáru města v roce 1758 jej upravil do dnešní 

podoby Maxmilián Jindřich Sobek po němž se dům jmenuje. 

Dále jsme zamířili k poslední zastávce našeho putování. Zde jsme našli vzpomínku na 

tramvaje, které až do roku 1956 jezdily Opavou. Na informacích jsme získali naše poslední 

třetí razítko. 

Po tak dlouhém výletu jsme si koupili výbornou zmrzlinu. Bylo to super :o) 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/krizem-krazem-staletimi/ 

 

 

Projekt – SPORTOVNÍ DEN SE SRBSKOU 

Š Výškovice Srbská je spřátelenou školou a delší dobu jsme plánovali sportovní den, ve 

kterém by měli žáci obou škol možnost poměřit své dovednosti a výkonnost. Náplní bylo šest 

disciplín, přičemž tři byly o výkonnosti a dovednostech žáků a žákyň (florbal, vybíjená a šplh 

družstev) a třem soutěžím mělo dominovat štěstí a náhoda (Člověče, nezlob se, piškvorky a 

závodivé hry). Člověče a piškvorky se neodehrály u stolu, ale měly podobu sportovní.  O 

vítězství rozhodovaly body udělené po každé disciplíně (vítěz bral 10 bodů, poražený pak 

bodů 5). V případě rovnosti bodů měl rozhodnout los disciplíny a družstvo, které v ní vyhrálo, 

se stalo celkovým vítězem. 

Florbal chlapců skončil těsnou, ale zaslouženou výhrou ZŠ Srbská 8 : 7. Ve šplhu dívek 

dosáhlo těsného prvenství družstvo hostů, ale chlapci Štěpánkovic jednoznačně dominovali a 

v celkovém součtu časů bral 10 bodů domácí tým. Vybíjená dívek byla rovněž vyrovnaná, ale 

těsné vítězství si odnesli štěpánkovické žákyně. Člověče, nezlob se a piškvorky se stalo kořistí 

domácího smíšeného družstva a závěrečné závodivé hry pak naopak drtivým finišem vyhrála 

Srbská. V celkovém součtu všech soutěží vyhrálo družstvo Štěpánkovic s celkovým skórem 

50 : 40 a putovní pohár tak zůstal minimálně na rok doma. 

Čtyři hodiny vyplněné sportem si myslím splnily svůj účel, všichni zúčastnění se vzájemně 

povzbuzovali a jednotlivé hry nepostrádaly prvek dramatičnosti a sportovní náboj. Uvidíme, 

jakým směrem se akce bude v příštích letech ubírat. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/sportovni-den-se-srbskou/ 

 

 
 

 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/krizem-krazem-staletimi/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/sportovni-den-se-srbskou/
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Projekt – POZNEJ A CHRAŇ 

Zajímavé a pěkné dopoledne prožili žáci nižšího stupně se svými učiteli v den oslav Dětského 

dne. Vše začalo shromážděním žáků a učitelů v atriu školy. Překvapením byla úvodní fanfára, 

kterou na lesní rohy zahráli studenti Střední lesnické školy v Hranicích. 

Žáci nižšího stupně se rozdělili do skupinek, které byly složené z žáků 1.-5. třídy. Paní 

učitelky, studenti lesnické školy a zaměstnanci Lesů ČR si pro žáky připravili celkem 12 

stanovišť. Stanoviště byla rozmístěna v areálu za školou, v parku a sběrném dvoru. Na prvním 

stanovišti žáci nejdříve odhadovali výšku stromu a seznámili se s výškoměrem. U druhého 

stanoviště měli za úkol sestavit správně větu - jak se správně chovat v lese. Další stanoviště 

patřilo vývoji živočichů. Za pomocí obrázku zobrazující vývoj živočichů museli žáci 

poskládat obrázky tak, aby ukazovaly vývoj jednoho živočicha od narození po dospělého 

jedince. U čtvrtého stanoviště žáci využili své smysly, pomocí kterých rozeznávali přírodniny. 

Na dalším stanovišti se seznámili s lesními zvířaty a jejich stopami. Šesté stanoviště patřilo 

hádankám z lesa a piktogramům, které žákům objasňovaly, co se v lese nesmí dělat. Ze 

sedmého stanoviště se ozývaly zvuky zvířat, které přiřazovali k patřičnému obrázku. V parku 

žáci přiřazovali obecné výrazy k výrazům myslivecké mluvy. Ve sběrném dvoru se žáci 

nejprve seznámili se všemi barvami kontejnerů na odpad a jejich využitím, následně se 

pokusili roztřídit vybrané druhy odpadů. Seznámili se i s prostředím sběrného dvoru a 

možnostmi třídění odpadu ve Štěpánkovicích. Na předposledním stanovišti se hrála Kimova 

hra, kde si žáci procvičili svou paměť na 25 obrázcích s ekologickou tématikou. Poslední 

stanoviště patřilo ekopohádce, kdy si žáci vyslechli pohádku zaměřenou na ekologii, poté 

vyplnili zábavný pracovní list. 

Cílem bylo seznámit žáky s chováním v přírodě, přiblížit dětem život živočichů ve volné 

přírodě, seznámit je s prací lesníků, důležitostí ekologie a třídění odpadů. Vedoucí skupiny 

měl u sebe kartičku, kde se zapisovaly body za splněné úkoly, ale také seznam účastníků dané 

skupiny, aby se nikdo neztratil.  Na závěr se všichni sešli opět  v atriu školy, kde se odehrála 

závěrečná fanfára  a následovalo rozloučení. Výsledky byly následně vyhlášeny ve školním 

rozhlase. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/projekt-poznej-a-chran/ 

 
 

Projekt – STEZSKA LESEM BOREK 

V pátek 1. 6. 2018 na Mezinárodní den dětí proběhl na vyšším stupni Projekt EVVO - "Stezka 

lesem Borek". Ráno v 8:05 se žáci po společném nástupu v atriu školy vydali na Svobodu, 

kde byli rozděleni do 9 skupin napříč ročníky. Ve skupinách pak společně plnili náročné 

úkoly na nové naučné stezce: "Stezka lesem Borek", kterou vybudovala obec Služovice. 

Úkoly byly zaměřené na environmentální výchovu - na typické rostliny a živočichy 

Hlučínska. Na stezce se nachází deset informačních tabulí se čtyřmi interaktivními prvky. 

Naši žáci plnili úkoly na devíti stanovištích, která byla rozmístěná na přibližně 

čtyřkilometrovém okruhu. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/projekt-stezka-lesem-borek/ 

 

 

Projekt – KULIČKIÁDA 

Krásné počasí a skvělá nálada panovala v dalším ročníku hry Kuličkiáda. Dvacítka žáků 

zápolila v skoro již zapomenuté hře ve cvrnkání kuliček. Všichni se snažili dostat svých deset 

kuliček co nejrychleji do důlku. Nebyla nouze o velmi dramatická utkání a do poslední chvíle 

byla hra napínavá. Prožili jsme pěkné odpoledne plné soustředění, napětí, radosti a 

vzájemného povzbuzování. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/kulickiada-2018/ 

 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/projekt-poznej-a-chran/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/projekt-stezka-lesem-borek/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/kulickiada-2018/
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Projekt – LAPBOOK – LIDSKÉ TĚLO 

Po prvních zkušenostech s interaktivní knihou „Vesmír“, kterou jsme vytvářeli v přírodovědě 

5. ročníku, jsme se s chutí vrhli do druhé interaktivní knihy tentokrát na téma „Lidské tělo“. 

Nastřádané informace o jednotlivých soustavách a lidských orgánech jsme si postupně 

zakládali a tak vznikala složka plná zajímavých informací o lidském těle. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/lapbook-lidske-telo/ 

 

 

Z dalších aktivit uvádím: 

 Školní výlety tříd 

 Soutěže školní družiny   

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

čtyřboj, turnaje v basketbale, vybíjené, florbale 

 Vzdělávací akce – Informa 

 Hlášení žákovského rozhlasu „Škobránek“  

 Sběr papíru a lesních plodů  

 
 

 

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 efektivního 

řízení školy a změnám školské legislativy 

B/  Výchovná poradkyně absolvovala školení Prezentace studijních programů středních škol  

                C/  V rámci společného vzdělávání – „Sborovna“ absolvovali všichni pedagogové projekt 

„Barevný den učitelů“, společné vzdělávání na téma efektivní komunikace učitele 

s žákem a semínář k využití deskových her  

                 D/ Individuální vzdělávání pedagogů bylo věnováno těmto tématům: Google classroom, 

Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy, seminář klubu sbormistrů, 

E/  Mezi další ceněné absolvované programy patří – „Výuka angličtiny pro děti do 8 let věku“ 

F/ 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  

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/lapbook-lidske-telo/


23 

 

OLYMPIÁDY A SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 

     Vědomostní a umělecké soutěže a olympiády 
  Jméno Třída Soutěž Umístění  Kategorie 

Gargoš Patrik  IX. tř. 

Přírodovědný klokan 

1. místo ŠK 

Kadet Kolečkář Tomáš VIII. A 2. místo ŠK 

Sivák Michal VIII. B 3. místo ŠK 

Gargoš Patrik IX. tř. 

Dějepisná olympiáda 

1. místo ŠK/10. 
(40) OK 

  

Kolečkář Tomáš VIII. A 2. místo ŠK   

Václavík Vojtěch IX. tř. 3. místo ŠK   

Vehovský David VIII. B 
Olympiáda v českém 

jazyce 

1. místo ŠK   

Fichnová Sára IX. tř. 
2. místo ŠK/38. 

- 41. (48) OK 
  

Hanzlíková Eliška VIII. A 

Soutěž v německém 
jazyce 

1. místo ŠK/ 
4(4) OK 

I. A 

Drastíková Nela VIII. A 
1. místo ŠK/8. - 

9. (20) OK 
II. A 

Stromská Veronika VIII. B 
2. místo ŠK/14. 

- 15. (20) OK 

Halfar Tomáš VII. tř. 

Olympiáda 
v anglickém jazyce 

1. místo ŠK/2. 
(25) OK 

I. A 
Nevřelová Hana VII. tř. 2. místo ŠK 

Večerková Barbora VII. tř. 3. místo ŠK 

Fichnová Sára IX. tř. 
1. místo ŠK/25 

(32) OK 
II. A 

Kotzurová Karolína IX. tř. 2. místo ŠK 

Trlicová Anna IX. tř. 3. místo ŠK 

Hadaščok Adam VI. B 

Zeměpisná olympiáda 

1. místo Š             
18. (21) OK 

Kat. A 
Pavelková Adriana VI. B 2. - 3. místo ŠK 

Nikel Vítězslav VI. B 2. - 3. místo ŠK 

Halfar Tomáš VII. tř. 
1. místo ŠK           
2. (21) OK              
7. (12) KK Kat. B 

Keske Ondřej VII. tř. 2. místo ŠK 

Vltavský Marek VII. tř. 3. místo ŠK 

Gargoš Patrik IX. tř. 
1. místo ŠK                 
11. (25) OK 

Kat. C Tomíček Tadeáš IX. tř. 2. místo ŠK 

Kolečkář Tomáš VIII. A 3. - 4. místo ŠK 

Vehovský David VIII. B 3. - 4. místo ŠK 
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Pavelková Adriana VI. B 

Biologická olympiáda 

1. místo ŠK 

Kat. D Štáblová Veronika VI. B 1. místo ŠK 

Keske Ondřej VII. tř. 2. místo ŠK 

Gargoš Patrik IX. tř. 
1. místo ŠK           

27. místo (29) 
OK Kat. C 

Pinkavová Tereza IX. tř. 2. místo ŠK 

Stříbný Lukáš IX. 3. místo ŠK 

Kolečkář Tomáš VIII. A Fyzikální olympiáda 
1. místo ŠK                 

13. místo (14) 
OK 

Kat. F 

Hanzlík Jakub VI. A 

Matematická 
olympiáda 

1. - 2.  místo ŠK 

Kat. Z6 
Štáblová Veronika VI. B 

1. - 2.  místo ŠK 
41. - 44. (60) OK 

Hulová Tereza VI. A 
 3.  místo ŠK        

51. - 56. (60)OK 

Halfar Tomáš VII. tř. 1. místo ŠK          
26. (31) OK 

Kat. Z7 
Žůrková Anežka VII. tř. 2. - 3. místo ŠK 

Hanzliková Kateřina VII. tř. 2. - 3. místo ŠK 

Kolečkář Tomáš VIII. A 1. místo ŠK                
26. (31) OK 

Kat. Z8 
Sivák Michal VIII. B 2. místo ŠK 

Slivka Jan VIII. B 3. místo ŠK 

Vojtěch Poštulka III.B 

Matematický klokan  

1. místo 
Kat.                               

Cvrček 
Neudörfler Jan III.A 2. místo 

Tobiáš Hečko III.B 3. místo 

Křepel Kristián  V. B 1. místo 

Kat. 
Klokánek 

Aneta Stříbná V.B 2. místo 

Adéla Gratzová V.A 3. - 4. místo 

David Hanzlík IV. 3. - 4. místo 

Hana Nevřelová VII. 1. místo 
Kat. 

Benjamin 
Anežka Žůrková VII. 2. místo 

Tomáš Halfar VII. 3. místo 

Tomáš Kolečkář VIII. A 1. místo 
Kat. 

Kadet 
Tereza Pinkavová IX. 2. místo 

Zdeněk Balarin IX. 3. místo 

Przeczková Barbora V. B  
 

Pythagoriáda 
 

1. místo ŠK           
55. - 67. (96)OK 

5. roč. Mazurová Natálie V. B 2. - 4. místo 

Křepel Kristián V. B 2. - 4. místo 

Czudková Vendula V. A 2. - 4. místo 
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Ceplý Vojtěch V. A  
 
 
 
 

Pythagoriáda 

2. - 4. místo 

Nikel Vítězslav VI. B 1. místo ŠK           
16. - 24. (36)OK 

6. roč. 
Štáblová Veronika VI. B 2. místo 

Slivková Linda VI. B 3. místo 

Hanzliková Kateřina VII. tř. 1. místo 

7. roč. Lipinová Karolína VII. tř. 2. místo 

Kubín Matouš VII. tř. 3. místo 

Kolečkář Tomáš VIII. A 1. místo 

8. roč. Sivák Michal VIII. B 2. místo 

Vehovský David VIII. B 3. místo 

Harazim Ladislav  IX. tř. 

Piškvorky 
1. místo 

  Prasek Tobiáš VI. B 2. místo 

Trlicová Anna IX. tř. 3. místo 

Stromská Veronika VIII. B Lesewettbewerb -                     
čtení německých 

textů  

12. místo    

Drastíková Nela VIII. A 15. místo   

Michalíková Melanie VIII. B 22. místo   

Gargoš Patrik IX. tř. 
Přírodovědná soutěž                        

žáků 9. tříd 
7. místo (20) 

  

Trlicová Anna IX. tř.   

Tereza Pinkavová IX. tř.   

Slivková Linda VI. B 

Dáma 

1. místo   

Prasek Tobiáš VI. B 2. místo   

Hanzlík Jakub VI. A 3. místo   

Svačina Matěj II. tř. 

Recitační soutěž 

1. místo 

I. kat. 

Stuchlíková Adéla III. B 2. místo 

Slivková Laura III. B 2. místo 

Ličková Vanesa II. tř. 3. místo 

Nevřelová Simona III. B 3. místo 

Bajtlová Elen III. A 3. místo 

Czudková Vendula V. A 1. místo 

II. kat. 

Vehovská Klára IV. tř. 2. místo 

Beinhauerová Helene IV. tř. 3. místo 

Bršlicová Julie V. A 3. místo 

Křepel Kristán V. B 3. místo 

Skuplík Marek VII. tř. 1. místo ŠK      
ocenění poroty OK 

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

Heiderová Terezie VII. tř. 3. místo 

Jonášová Natálie VIII. A 1. místo 
IV. kat 

Černá Natálie VIII. B 2. místo 
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Stromská Veronika VIII. B 2. místo 

Krištofová Vanessa IX. tř. 3. místo 

Hartošová Julie I. A 

Opavský skřivánek 

1. místo 

I. kat. 
Drastíková Dita I. A 2. místo 

Kubínová Alžběta I. B 3. místo 

Herudková Jindřiška I. A 3. místo 

Stuchlíková Adéla III. B 1. místo 

II. kat. Slivková Laura III. B 2. místo 

Křížová Karolína II. tř. 3. místo 

Vehovská Klára IV. tř. 1. místo 

III. kat. Kesková Vanda IV. tř. 2. místo 

Niessnerová Lucie IV. tř. 3. místo 

Skuplík Marek VII. tř. 1. místo 

IV. kat 

Horínková Andrea VII. tř. 2. místo 

Večerková Barbora VII. tř. 2. místo 

Vybíralová Martina VI. B 3. místo 

Jehlář Ondřej VI. A ocenění poroty 

Jehlář Vjtěch VI. A ocenění poroty 

Slivka Jan VIII. B 1. místo 

V. kat. Drastíková Nela VIII. A 2. místo 

Sivák Michal VIII. B 3. místo 

     Sportovní soutěže 
    Zálohová Michaela II. tř. 

Přespolní běh                                 
ŠK 

1. místo Dívky            
1. - 2. 
roč. 

Schreierová Adéla II. tř. 2. místo 

Křížová Karolína II. tř. 3. místo 

Horák Denis II. tř. 1. místo Chlapci            
1. - 2. 
roč. 

Baránek Josef II. tř. 2. místo 

Štědroň Antonin II. tř. 3. místo 

Žůrková Ema V. B 1. místo Dívky            
3. - 5. 
roč. 

Krieblová Adéla V. A 2. místo 

Gratzová Aděla V. A 3. místo 

Pistorius Jan III. A 1. místo Chlapci            
3. - 5. 
roč. 

Kubín Štěpán V. B 2. místo 

Hanzlík David IV. tř. 3. místo 

Žůrková Anežka VII. tř. 1. místo Dívky            
6. - 7. 
roč. 

Radošovská Natálie VI. B 2. místo 

Horínková Andrea VII. tř. 3. místo 

Volný Daniel VI. A 1. místo Chlapci            
6. - 7. 
roč. 

Tomíček Tomáš VI. B 2. místo 

Žůrek Petr VI. A 3. místo 
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Radošovský David IX. tř. 1. místo Chlapci            
8. - 9. 
roč. 

Kaňok Andrej VIII. B 2. místo 

Prasek Tomáš IX. tř. 3. místo 

Zálohová Michaela II. tř. 

Noční orientační běh 

1. místo 

NS Tietz Ondřej III. B 2. místo 

Křížová Karolína II. tř. 3. místo 

Prasek Tomáš IX. tř. 1. místo 

VS Nikel Vítezslav VI. B 2. místo 

Balarin Radek VII. tř. 3. místo 

Stříbný Lukáš IX. tř. 

Mistrovství 
Hlučínska, FLORBAL 

3. místo 
Chlapci        
8. - 9. 
roč. 

Radošovský David IX. tř. 

Prasek Tomáš IX. tř. 

Kolečkář Tomáš VIII. A 

Moldřík Jan IX. tř. 

TomíčekTadeáš IX. tř. 

Stuchlík Michal VI. B 

Žůrek Petr VI. A 

Prasek Tobiáš VI. B 

Wollný Oskar  V. B 

Florbalový turnaj 
ČEPS CUP nižšího 

stupně 

4. místo (6)   

Křepel Kristián  V. B 

Prasek Ondřej  IV. tř. 

Gvoždík Tomáš  IV. tř. 

Hanzlík David  IV. tř. 

Horák Denis  II. tř. 

Kolečkář Marek  III. A 

IX. třída 

Florbalový turnaj 
vyššího stupně 

1. místo 
  
  
  
  
  

třída VI. B 2. místo 

třída VIII. A 3. místo 

třída VI. A 4. místo 

VII. třída  5. místo 

Radošovský David IX. tř. 

Florbalový turnaj škol                    
8. a 9. tříd 

2. místo   

Kolečkář Tomáš VIII. A 

Moldřík Jan IX. tř. 

Bršlica Dominik VIII. A 

Stříbný Lukáš IX. tř. 

Tomíček Tadeáš IX. t. 

Bršlicová Julie V. A 
 
 
 

1. místo 

dívky NS Stříbná Aneta V. B 2. místo 

Pistoriusová Nikol V. B 3. místo 

Wihodová Eliška VII. tř. 1. - 2. místo Dívky              
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Horínková Andrea VII. tř.  
Vánoční laťka 

 
 

 
 
 

Vánoční laťka 

1. - 2. místo 6. - 7. 
ročník Slivková Linda VI. B 3. místo 

Stromská Veronika VIII. B 1. místo Dívky              
8. - 9. 
ročník 

Huber Emily VIII. B 2. místo 

Michalíková Melanie VIII. B 3. místo 

Vltavský Marek VII. tř. 1. místo Chlapci          
6. - 7. 
ročník 

Pistorius Ondřej VII. tř. 2. místo 

Stuchlík Michal VI. B 3. místo 

Radošovský David IX. tř. 1. místo Chlapci          
8. - 9. 
ročník 

Prasek Tomáš IX. tř. 2. místo 

Stříbný Lukáš IX. tř. 3. místo 

Václavíková Veronika V. B 

Vybíjená dívek 1. místo OK 
Dívky               
4. - 5.             
ročník 

Gratzová Adéla V. A 

Pistoriusová Nikol V. B 

Paličková Karolína V. B 

Czudková Vendula V. A 

Kaspříková Nela V. A 

Kubiczková Barbora V. A 

Stříbná Aneta V. B 

Pistoriusová Mia IV.tř. 

Smažíková Pavla IV. tř. 

Žůrková Natálie IV.tř. 

Lasáková Nela IV. tř. 

Koziel Jan V. B 

Vybíjená             
otevřená kategorie                   

1. stupeň ZŠ 

3. místo OK   

Huber Marek V. B 

Wollný Oskar  V. B 

Kubín Štěpán V. B 

Ceplý Vojtěch V. A 

Hrbáč Jan V. A 

Kubiczek Daniel V. A 

Hanzlík David IV. tř. 

Gvoždík Tomáš  IV. tř. 

Přeučil Matěj IV. tř. 

Prasek Ondřej  IV. tř. 

Pistorius Jan III. A 

Hnát Michal IV. tř. 

Tomíček Michael IV. tř. 

Zálohová Michaela II. tř. 
 
 
 

1. místo 

1. kat. Schreierová Adéla II. tř. 2. místo 

Franková Nikola I. A 3. místo 

Pistorius Jan III. A 1. místo 2. kat. 
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Stříbnáý Jan II. tř. Osmitisícovky světa                    
soutěž ve šplhu 

 
 

 
Osmitisícovky světa                    

soutěž ve šplhu 

2. místo 

Štědroň Antonín II. tř. 3. místo 

Slivková Linda VI. B 1. místo 

3. kat. Radošovská Natálie VI. B 2. místo 

Žůrková Anežka VII. tř. 3. místo 

Volný Daniel VI. A 1. místo 

4. kat. Kaňok Andrej VIII. B 2. místo 

Kurka Petr VI. B 3. místo 

Neudörfler Jan III. A 

Atletický čtyřboj (šk) 

1. místo 
Mladší 

hoši 
Kolečkář Marek  III. A 2. místo 

Plaček Marek III. B 3. místo 

Volný Daniel VI. A 1. místo 
Mladší 

hoši 
Prasek Tobiáš VI. B 2. místo 

Rásocha Jakub VI. B 3. místo 

Radošovský David IX. tř. 1. místo 
Starší 
hoši 

Harazim Ladislav IX. tř. 2. místo 

Moldřík Jan IX. tř. 3. místo 

Radošovská Natálie VI. B 1. místo 
Mladší 
dívky 

Kremserová Nikol VI. B 2. místo 

Žůrková Anežka VII. tř. 3. místo 

IX. třída 

Turnaj v malé kopané 

1. místo 

  

třída VIII. B 2. místo 

třída VI. A 3. místo 

třída VI. B 4. místo 

VII. třída 5. místo 

třída V. B 
Turnaj vybíjené pro 
žáky 3. - 5. ročníku 

1. místo 

  třída V. A 2. místo 

IV. třída 3. místo 

Volný Daniel VI. A 

Mezinárodní 
sportovní den                     

1. místo běh 800 m 

Radošovská Natálie VI. B 1. místo běh 800 m 

Rásocha Jakub VI. B 2. místo 
hod 

granátem 

Štafeta dívky 1. místo 
štafeta 4x150 

m 

Štafeta chlapci 2. místo 
štafeta 4x150 

m 

Pistoriusová Nikol V. B 3. místo 
hod 

granátem 

Stromská Tereza V. B 1. místo běh 60 m 

Stuchlík Michal VI. B 3. místo běh 60 m 

Prasek Tobiáš VI. B 2. místo skok daleký 

Gvoždíková Klára VI. A 3. místo běh 60 m 

Žůrková Anežka VII. tř. 1. místo skok daleký 
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Stromská Tereza V. B 

Kuličkiáda 

1. místo 

  Mazurová Natálie V. B 2. místo 

Przeczková Barbora V. B 3. místo 

 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/krajske-kolo-vybijene-divky-2018/ 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/matematicka-soutez-pythagoriada-2018/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/matematicka-olympiada-2018/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/klokan-2018/ 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/uspech-v-okresnim-kole-zemepisne-olympiady/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/opavsky-skrivanek-2018/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/soutez-v-recitaci/ 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/biologicka-olympiada/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/olympiada-z-jazyka-anglickeho/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/zemepisna-olympiada/ 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/olympiada-v-ceskem-jazyce/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/dejepisna-olympiada/ 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/prirodovedny-klokan-2017/ 
 

 

 

 

Komentář:  

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

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

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

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

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

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

mimořádných úspěchů i v krajském nebo celostátním měřítku na které můžeme být hrdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Další školní a mimoškolní aktivity 

a) Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2017/2018: 
  

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/krajske-kolo-vybijene-divky-2018/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/matematicka-soutez-pythagoriada-2018/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/matematicka-olympiada-2018/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/klokan-2018/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/uspech-v-okresnim-kole-zemepisne-olympiady/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/opavsky-skrivanek-2018/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/soutez-v-recitaci/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/biologicka-olympiada/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/olympiada-z-jazyka-anglickeho/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/zemepisna-olympiada/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/olympiada-v-ceskem-jazyce/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/dejepisna-olympiada/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/prirodovedny-klokan-2017/
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termín 

 

 
 

středa 
7.00 - 7.45 
hod. 

 



32 

 

Komentář: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

dosud. 

 

b) Akce pořádané školou pro veřejnost: 

 

KURZY ANGLIČTINY PRO DOSPĚLÉ 

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

 

KURZY NĚMČINY PRO DOSPĚLÉ 

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

Organizace kurzů pro pokročilé a mírně pokročilé. 

 

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO DOSPĚLÉ 

Několikaletá aktivita za účelem zvýšení počítačové gramotnosti našich nejstarších 

spoluobčanů.  

 

FACHMAN KROS 2017 – 6. ROČNÍK 

První říjnová neděle, rovná se již tradiční běžecká akce pod názvem Fachman kros. Letos to 

byl již 6. ročník a přesný termín připadnul na 1. října. Běžeckých závodů v nejbližším okolí 

probíhá celoročně kolem 36 a popularita závodu na Svobodě má v této konkurenci neustále 

stoupající tendenci. 

Pořadatelsky zajišťují tento běžecký svátek učitelé ze Štěpánkovic. Z toho je patrné, že kromě 

hlavního závodu dospělých na trasách 8 km a 15 km je cílem pořadatelů dovést na startovní 

čáru v šesti kategoriích co největší počet dětí.  Pomyslnou známkou kvality je hranice 100 

dětí na startu. V loňském roce nám tato meta těsně unikla (97 dětí).  Proto bylo přáním pro 

letošní 6. ročník překonání této hranice a to se také povedlo. Do závodu vyběhlo v dětských 

kategoriích rekordních 121 závodníků, na dospělácké trati pak dalších 100 účastníků a 

nakonec ještě 32 jednotlivců nastoupilo na pochod ve stopách závodníků. Celkově se tak 

aktivně zapojilo 253 účastníků, kteří společně s rodiči dětí, doprovodem závodníků, 

nádherným počasím a krásným prostředím pod lesem na Svobodě vytvořili skvělou atmosféru 

plnou povzbuzování a potlesku. S královskou distanci na 15 km si nejrychleji poradili Jana 

Glabazňová z Opavy a Martin Ocásek z Krnova. Na kratší 8 km trase pak David Wittek a 

Jana Rovňaníková z Opavy. 

Kromě běžeckého vyžití byly pro děti připravena různá stanoviště (malování na obličej, 

házení na klauna, chytání rybiček, střílení gumovým prakem, simulátor autonehody od 

pojišťovny Generali atd.) pro vyplnění volného času mezi dětskými závody a vyhlášením 

výsledků. Pro všechny pak byla na závěr připravena bohatá tombola. 



33 

 

Příští 7. ročník proběhne 7. října 2018 a budeme rádi, když si tento termín poznačíte ve svých 

diářích a této, již tradiční, akce se zúčastníte. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/fachman-kros-2017-1/ 

Výsledky závodu naleznete na: 
http://prajzskybk.webnode.cz/products/fachman-kros-1-10-2017/ 

Další foto: 
http://prajzskybk.webnode.cz/products/fachman-kros-1-10-20171/ 
https://skola-stepankovice.rajce.idnes.cz/Fachman_kros_2017/ 

 

DRAKIÁDA 

17.10.2017 připravila školní družina již tradiční podzimní DRAKIÁDU. 

Zúčastnilo se jí kolem padesáti dětí z nižšího stupně. S pomocí rodičů či spolužáků se 

podařilo rozlétat spoustu draků, i když ze strnišť moc nefoukalo. Se sluníčkem laškovala 

desítka draků, která vydržela létat celou soutěž. 

Všechny zúčastněné děti byly odměněny diplomem a sladkostí. Ti nejvytrvalejší získali i 

pěkné věcné odměny. 

Již teď se těšíme na příští ročník. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/drakiada/ 

 

 

VEČER KOUZELNÝCH SVĚTÝLEK 

Je pátek 3. listopadu a z místního rozhlasu se začínají ozývat známé melodie, které svolávají 

kouzelná světýlka k požární zbrojnici. Odtud se pak společně vydají vesnicí směrem ke škole, 

kde už na ně, v krásně vyzdobené velké tělocvičně, netrpělivě čeká 13 zpěváčků, aby se utkali 

o titul PALESTINSKÁ SUPERSTAR 2017. Průvod pomaličku pluje vesnicí, aby potěšil 

všechny ty, co se už dnešního večera nemohli dočkat. 

Velká tělocvična je konečně plná a může se začít. Za zvuku všem moc dobře známé melodie, 

přichází Jack Sparrow (Andrea Antlová), který hned v úvodu podotýká, že už tu jednou byl, a 

to v červnu, jenže ho nepustili ke slovu. A když mu nabídli moderování Palestinské superstar, 

Černou Perlu zakotvil u druhé třídy, pořádně si lokl rumu, který si samozřejmě dovezl s 

sebou, neboť byl o pravidlech na dětských akcích informován s předstihem a řekl, cituji: 

„Taková pěkná škola, škoda nevidět ji dvakrát“ a nabídku, přiznejme si, k potěšení všech 

přítomných, přijal. V porotě pak usedli členové jeho posádky Barbossa (Branislava 

Švábíková),  Pan Gibss (Marek Skuplík) a sličná Elisabeth Swanová (Veronika Stromská). 

Soutěž byla velmi vyrovnaná, o čemž svědčí i fakt, že jsme slyšeli osm soutěžních 

vystoupení, ale byla udělena jen čtyři místa. Na čtvrtém místě se umístili Eliška Orlová a 

Štěpán Duda z I.A s písní Mláďata a Adéla Krieblová a Julie Bršlicová z V.A a jejich píseň 

Schody z nebe. Třetí místo bylo uděleno dokonce třikrát a to Adamovi Koudelovi z I.B, který 

zpíval píseň Sluníčko, sluníčko, Elen Bajtlové a Julii Beňové z III.A, které vystoupily s písní 

Dělání a Nele Lasákové a Veronice Václavíkové z V. B a jejich písni Hej, volá Sisa. O druhé 

místo se podělila Adélka Stuchlíková z III. B a její Pátá s děvčaty z II. třídy Gabrielou 

Horínkovou a Karolínou Křížovou, které odzpívaly píseň Královna koloběžka téměř za jízdy. 

Absolutní vítězkou a Palestinskou superstar 2017 se stala Agáta Mührová ze IV. třídy, která 

ohromila porotu nejen svým „keřem“, ale hlavně zpěvem písně Hallelujah. 

Po ukončení soutěže vzaly všechny děti Strašidelnou stezku útokem. Někteří z přítomných 

měli v dlouhatánské frontě, jež se okamžitě vytvořila před černým suknem, malou dušičku. 

Ale tu příležitost, projít se potemnělými chodbami školy osvětlenými jen malými svíčkami 

uvnitř lampionů, si přece nemohli nechat ujít. Strašidla byla letos impozantní. A podle 

postřehů některých návštěvníků to bylo jednou velké kouzelně strašidelné divadlo. A myslím 

si, že nejen děti, ale také některé z dospělých, jímala hrůza. Naštěstí nám nikdo v těch 

dlouhých školních chodbách nezabloudil a všichni se v pořádku dostali až nakonec, kde byli 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/fachman-kros-2017-1/
http://prajzskybk.webnode.cz/products/fachman-kros-1-10-2017/
http://prajzskybk.webnode.cz/products/fachman-kros-1-10-20171/
https://skola-stepankovice.rajce.idnes.cz/Fachman_kros_2017/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/drakiada/
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označeni strašidelným razítkem a dostali výborný bonbónek. Kdo neměl odvahu projít 

stezkou, mohl se alespoň pokochat nádhernou výstavkou sestavenou především z prací dětí 

školy.  

Co říct na závěr? Večer kouzelných světýlek se opět vydařil na jedničku. Za takto skvělý 

večer pro děti a rodiče je třeba poděkovat všem učitelkám a učitelům za perfektně zvládnutou 

organizaci, vedení školy za pomoc a podporu, porotě, že se zhostila svého nelehkého úkolu s 

odvahou a ctí, obecenstvu za fandění všem soutěžícím, sdružení rodičů za to, že se postaralo o 

všechna mlsná a hladová bříška a také členům SDH Štěpánkovice, kteří zajistili bezpečnost 

všech pochodujících světýlek. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/vecer-kouzelnych-svetylek-1/ 

 

 

VÁNOČNÍ KONCERT 

Je první adventní neděle 3. prosince, brzy odbije třetí hodina a kostel sv. Kateřiny je plný do 

posledního místečka. Těm, kteří přišli pozdě, nezbývá než zůstat stát. Všechno už je 

připraveno a vánoční koncert v podání žáků místní základní školy může začít. 

Kostelem se rozezní první koleda v podání dětí z kroužku fléten paní učitelky Kateřiny 

Nyczové a k mikrofonu přistupují moderátoři koncertu Matouš Kubín a Marek Skuplík, aby 

přivítali všechny příchozí a seznámili je s programem úvodní části koncertu.  Po jejich 

slovech nastupuje pěvecký sbor Sedmihlásek pod vedením paní učitelky Magdalény 

Czudkové, který má připraveno několik vánočních písní a koled. Sólo zpívá Martina 

Niessnerová, na doprovodné nástroje hrají Adam Koudela, Agáta Andělová, Julie Hartošová a 

Martina Niessnerová. Na klavír doprovází paní učitelka Jana Smolková. 

U mikrofonu znovu stojí moderátoři, aby uvedli další část koncertu. Tentokrát se posluchači 

mohou těšit na dvě klavírní vystoupení v podání Venduly Czudkové a Matouše Kubína, mezi 

kterými uslyší naše nejmladší flétnistky pod vedením paní učitelky Gabriely Langrové. Že je 

hra na flétnu na zdejší škole velmi oblíbená nás přesvědčí také vystoupení těch 

nejzkušenějších pod vedením paní učitelky Jany Smolkové. Tří i čtyřhlasé úpravy známých 

koled jistě všechny přítomné zahřejí na duši.   

Paní učitelka Smolková opět sedí u klavíru a očekává se vystoupení pěveckého sboru 

Štěpánek. Ten si připravil kromě známých koled a oblíbených  vánočních písní také báseň 

Josefa Václava Sládka a doprovod sólového vystoupení letošní Palestinské superstar Agáty 

Mührové.  Obecenstvo se může zaposlouchat také do ústřední melodie oblíbeného filmu 

Anděl Páně 2. Jako sólisté se představí Natálie Radošovská, Veronika Stromská a Marek 

Skuplík. Sólo na příčnou flétnu uslyšíme v podání Valentýny Vitáskové. 

V závěru koncertu se ke Štěpánku připojují také ostatní vystupující, aby si zazpívali několik 

koled společně. A paní učitelka Antlová vyzývá ke zpěvu také diváky. 

Moderátoři děkují jménem všech účinkujících a organizátorů a přejí všem přítomným 

příjemnou cestu domů mrazivým podvečerem, který tak příjemně doplnil atmosféru dnešního 

koncertu. 

Vánoční koncert se povedl na výbornou. Což bylo patrné nejen z lesknoucích se očí těch, jež 

dojetím neudrželi slzy na krajíčku, ale hlavně z bouřlivého a dlouho neutichajícího potlesku, 

kterým si obecenstvo vyžádalo přídavek. 

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

paním učitelkám a popřát jim hodně elánu do další, velmi náročné, práce. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/vanocni-koncert/ 

 

 

 

 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/vecer-kouzelnych-svetylek-1/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/vanocni-koncert/
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VÁNOČNÍ AKORDY OSTRAVA 

9. prosince 2017 vyrazil sbor Štěpánek na festival dětských pěveckých sborů – Vánoční 

akordy do Ostravy. Festivalu se zúčastnilo 21 sborů převážně z Moravskoslezského kraje. Náš 

sbor Štěpánek soutěžil v kategorii B – pěvecké sbory s věkovým průměrem 10 – 15 let 

(přestože je část dětí mladších). Předvedli jsme pět skladeb, převážně s vánoční tematikou. 

Přestože konkurence byla velká a porota velice odborná, získali jsme bronzové pásmo. Děti 

navíc byly odměněny také galakoncertem, na kterém uslyšely vystoupení některých sborů a 

talentovanou, teprve čtrnáctiletou, zpěvačku Naty Hrychovou. V doprovodném programu si 

žáci mohli vyzkoušet hru na různé klavíry značky YAMAHA. My učitelé jsme naopak měli 

možnost získat nové informace, zkušenosti a zakoupit notové materiály pro sbory. Akce se 

velice vydařila a všem se líbila. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/vanocni-akordy-ostrava/ 

 

 

ŠTĚPÁNEK SI ZÍSKAL SRDCE POLSKÉHO DIVÁKA 

Malebné městečko Strumień přivítalo pěvecký sbor Štěpánek s pedagogickým doprovodem v 

neděli 14.1.2018 mrazivým, ale  slunečným počasím. Nejprve jsme navštívili nově 

zrekonstruovanou radnici, kde jsme  zhlédli  vánoční výstavu výtvarných prací dětí z družební 

slovenské školy a poté se nás ujala paní Janina Motylewska, jež nás během procházky 

seznámila s historií regionu majícího mnoho společného s dějinami Slezska i Hlučínska. 

Přípravu k vystoupení jsme zahájili nejen zkouškou, ale i bohatým občerstvením, které na nás 

čekalo v útrobách kostela Růžencové Panny Marie v městské čtvrti Zabłocie. Zahřáli jsme se 

horkým čajem, ochutnali výborné buchty a vše zakončili obědem v místní restauraci, kde nás 

přivítali představitelé městské rady a paní starostka Anna Grygierek. 

Koncert pěveckého sboru Štěpánek uvedl místní farář, přivítal významné hosty a také naše 

příznivce ze Štěpánkovic. 

Program obsahoval to nejlepší z repertoáru. Úvod patřil znamenitým recitátorům Marku 

Skuplíkovi a Matouši Koubínovi, kteří přednesli populární báseň polského autora Juliana 

Tuwima „Lokomotiva" v dvojjazyčné verzi. Následovalo vystoupení flétnistek vedených paní 

učitelkou Janou Smolkovou. Koledami v různých jazycích, kdy kromě češtiny zazněla také 

angličtina a výborná polština, jsme potěšili srdce nejen polského posluchače. Pěvecká sóla 

Veroniky Stromské, Natálie Radošovské, Marka Stromského, Vandy Keskové a Leony 

Drastíkové diváci odměnili bouřlivým potleskem, stejně jako vystoupení sólových flétnistek 

Karolíny Lipinové, Veroniky Štáblové, Valentýny Vitáskové a Terezy Weissové. Své klavírní 

umění prezentovaly žákyně 7. a  9. ročníku Karolína Lipinová, Barbora Večerková      a Anna 

Trlicová. Sólové vystoupení Valentýny Vitáskové na příčnou flétnu s klavírním doprovodem 

Mgr. Jany Smolkové umocnilo pohádkové kouzlo pomalu doznívajících  Vánoc. 

Koncert naši mladí umělci pod skvělým vedením sbormistryně Mgr. Andrey Antlové ukončili 

v jazyce polských hostitelů. Koledy „Chodźmy razem do Betlejem" a „Dzisiaj w Betlejem" 

zazněly na rozloučenou za mohutného pěveckého přispění nadšených diváků. 

Pěvecký sbor a ostatní vystupující si vysloužili chválu a velké uznání od všech přítomných, 

kteří zdůrazňovali naprostou profesionalitu, chuť do zpěvu a výjimečnou atmosféru. 

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a realizaci koncertu. 

Děkujeme polským hostitelům za příjemné chvíle, zvlášť paní Janinie Motylewské a Evě 

Kuboszek – Owsiany. 

Opět  jsme měli možnost zažít, jak krásné je být hrdý na štěpánkovické žáky, na jejich umění 

a dobré chování.  Děkujeme! 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/stepanek-si-ziskal-srdce-polskeho-divaka/ 

 

 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/vanocni-akordy-ostrava/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/stepanek-si-ziskal-srdce-polskeho-divaka/
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DEN RODIN 

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

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

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

života dítěte.  

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

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

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

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

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

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

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

připravily zaměstnankyně jídelny. Po přestávce nás čekalo vystoupení nejstarších žáků 

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

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

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

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

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

 

MAŠKARNÍ PLES I. STUPNĚ 

V neděli 28. ledna se konal v krásně vyzdobené tělocvičně školy maškarní ples s podtitulem 

„Šmoulí ples“. Proč právě Šmoulí? Protože nás celým plesem provázely postavičky z této 

pohádky. Šmoulinka, Šmoula Lenoch a taťka Šmoula dětem připravili různé soutěže, zatančili 

si s nimi a drželi jim palce, když předváděly svá pěvecká a taneční vystoupení. 

Děti jim na oplátku předvedly své zajímavé převleky, takže jsme mohli vidět princezny, 

kovboje, indiány a jiné masky s různými pohádkovými motivy. 

Celý ples byl ukončený bohatou tombolou, ze které si každý odnesl alespoň malou drobnost. 

Podle reakce dětí se všem ples líbil a domů odcházely s veselou náladou. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/maskarni-ples-i-stupne/ 

 

JARNÍ KONCERT 

Jako každý rok se rodiče, prarodiče a hosté přišli podívat na umění svých ratolestí. 22. května 

2018 se konal v jídelně naší školy Jarní koncert, který pořádáme u příležitosti Dne rodin. Na 

pódiu jsme mohli shlédnout děti MŠ, které vše, co se naučily v kroužku fléten s  p. uč. 

Pekařovou, ukázaly v šesti lidových písních s klavírním doprovodem. Po té vystoupily děti z 

kroužku fléten p. uč. Langrové. Děti, které hrají jeden či dva roky nám zahrály také lidové 

písně a obecenstvo si vyzkoušely ze znalostí písní hudebními hádankami. Pěvecký sbor 

Sedmihlásek se předvedl s písněmi, které si připravil s p. uč. Czudkovou a tyto písně měly 

jedno společné a tím byla „voda“. Nechyběl  ani klavírní doprovod p. uč. Smolkové a 

kytarový doprovod p. uč. Nyczové a Lackové. Děti rovněž obohatily písně rytmickými 

nástroji i hrou na tělo. Ke sborečku se přidaly děti z fléten p. uč. Nyczové a zahrály lidové 

písně  a skladbu z pohádkového filmu Zlatovláska. Nejstarší děvčata z kroužku fléten p. uč. 

Smolkové  zahrály dvojhlasé skladby L. van Beethovena Óda na radost a  Prélude Marca 

Antoine Charpentiera,  čtyřhlas neznámého autora Almande de liege a pohádkovou píseň 

Cestu znám jen já. Na závěr koncertu se všichni účinkující shromáždili na pódiu a zazpívali 

závěrečnou píseň. Velmi nás těší zájem dětí o hudební vzdělání, děkujeme rodičům za 

podporu a přípravu dětí do těchto kroužků a zase za rok se těšíme nashledanou. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/jarni-koncert/ 

 

 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2016-2017/den-rodin/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/maskarni-ples-i-stupne/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/jarni-koncert/
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MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ DEN 2018 

Čtyři družstva (Katowice, Ostrava Výškovice, Ostrava Hrabůvka, Štěpánkovice) a pět 

atletických disciplín (sprint 60 m, skok daleký, hod granátem, vytrvalostní běh na 800 m a 

štafeta 4 x 150 m), to je MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ DEN v Ostravě Hrabůvce na ZŠ 

Mitušova 8. 

V každé disciplíně startují dva zástupci školy a na základě pořadí jsou jim přiřazovány body 

(1. místo - 8 bodů, 2. místo – 7 bodů atd.). Ročníky, které nás momentálně reprezentují, se 

jeví dlouhodobě minimálně konkurenceschopné a nejinak tomu bylo i letos. Z celkového 

počtu 30 medailí jsme si jich letos odnesli 11 a s náskokem 21 bodů na druhé místo jsme letos 

jednoznačně zvítězili. Více se o úspěších v jednotlivých disciplínách dozvíte v bohaté 

přiložené fotogalerii. 

Příjemná atmosféra, organizace na jedničku, podpora počasí a hlasivky spolužáků, to vše 

vytvořilo dobrou náladu u žáků i doprovodů jednotlivých týmu. Závěrem se sluší poděkovat 

pořadatelům ze ZŠ Mitušova za uspořádání již 11. ročníku Mezinárodního sportovního dne a 

konstatovat, že se rádi této bezva akce zúčastníme i v příštím roce. 

CELKOVÉ POŘADÍ: 1. ZŠ ŠTĚPÁNKOVICE, 2. ZŠ OSTRAVA VÝŠKOVICE, SRBSKÁ, 

3. ZŠ MITUŠOVA, 4. KATOWICE 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/mezinarodni-sportovni-den-2018/ 

 

 

ZŠ ŠTRBA 

V rámci dlouholetých partnerských vztahů zavítalo ve dnech 7. – 9. června 36 štrbských žáků 

se svým učitelským doprovodem do naší školy. Z ohlasů samotných účastníků usuzujeme, že 

se jednalo o podnětné setkání, které, jak všichni doufáme, bude mít vliv na budoucí vztahy 

našich obcí. Jak bohatý byl školou připravený program posuďte sami. 

Čtvrteční příjezd, ubytování, prohlídka školy, prohlídka obce s návštěvou památníku družby, 

sportovní aktivity v areálu školy 

Pátek – Landek Park – důlní expozice s fáráním do dolu, Planetárium Ostrava – pořad Cesta 

za miliardou hvězd, návštěva obchodního centra FUTURUM, odpolední a podvečerní 

družební aktivity mezi žáky a učiteli škol 

Sobota – návštěva zámku a přilehlého parku v Hradci nad Moravicí, účast na Dni obce 

Děkujeme všem, kteří svou vstřícností přispěli k tomu, že se naši hosté cítili ve 

Štěpánkovicích příjemně. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/navsteva-zaku-zs-strba-v-nasi-skole/ 

 

 

KRAKOV 

Ve čtvrtek 14.6.2018 v 5,00 hodin ráno se třídy osmého ročníku sešly u hasičské zbrojnice, 

kde na ně čekal autobus. I když jsme odjížděli tak brzy, nebyli jsme unavení. Na výlet s námi 

jeli paní učitelka Fialová, pan učitel Večerek a také pár dospělých. 

Nejprve jsme zastavili u koncentračního tábora Osvětim, kde jsme, vybaveni sluchátky a 

vysílačkou, šli na prohlídku. Prošli jsme branou s nápisem „Arbeit macht frei“. Vešli jsme do 

několika domů, ve kterých jsme se dověděli o těžkém životě lidí v koncentračním táboře. Poté 

jsme se přemístili do Březinky, druhé části koncentračního tábora, kde jsme viděli budovy, ve 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/mezinarodni-sportovni-den-2018/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/navsteva-zaku-zs-strba-v-nasi-skole/
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kterých přišly o život tisíce lidí. Myslím, že v každém z nás to zanechalo strašný dojem a 

odjížděli jsme s pocitem provinilosti, smutku a taky trochu strachu. Pak už následoval hrad 

Vavel a katedrála v Krakově. K večeru jsme se ubytovali v hotelu Krakus a pak vyjeli do 

aquaparku. Bylo tam fajn, spousta tobogánů a různých atrakcí. Na pokojích jsme se ještě 

chvíli bavili a pak jsme ihned po tak náročném dni usnuli. 

Ráno jsme vstávali v šest, sbalili se, posnídali a vydali se směrem k Vieličce navštívit solné 

doly. Viděli jsme různé sochy a také ukázku práce horníků, bylo to kouzelné. Následovalo 

židovské město Kaziměř, kde jsme se dověděli mnoho o životě, zvycích a tradicích Židů. Po 

obědě jsme navštívili trhy a podzemní muzeum pod krakovským rynkem, kde jsme viděli 

ukázky ze života v Krakově v dávných dobách. 

V šest už jsme odjížděli z Polska s hlavami plnými zážitků směrem k domovu. Byl to krásný 

výlet a myslím, že na něj budeme ještě dlouho vzpomínat. 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/krakov-2018/ 

 

 

Z dalších akcí uvádím: 

 Společenské setkání zaměstnanců a partnerů školy 

 Společenský ples organizovaný Sdružením rodičů 

 Účast „Floriánků“ na akcích hasičských organizací 

 Slavnostní shromáždění v pololetí a na konci školního roku 

oucí vztahy našich obcí. Jak bohatý byl školou připravený program posuďte sa 

 

c) Ostatní školní aktivity:  

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

 

Environmentální výchova byla zařazena do všech ročníků:  

 žáci byli vedeni k třídění odpadu   

 sběr starého papíru proběhl ve školním roce dvakrát 

 realizace sběru lesních plodů – kaštanů a žaludů 

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

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

 dle hygienických požadavků byly žákům vytvořeny vhodné podmínky pro učení                                

 další kmenové třídy byly vybaveny novým nábytkem s nastavitelnou výškou    

 žáci byli vedeni ke zdravému způsobu života  

 prostřednictvím školní jídelny byl pro žáky zajištěn pitný režim 

 naše škola se účastní projektu „Mléko do škol“ 

 rovněž se účastníme projektu „Ovoce do škol“ 

 za příznivého počasí žáci trávili velkou přestávku v atriu školy 

Další akce vycházející z plánu školy: 

 návštěva Slezského divadla v Opavě – MŠ + I. stupeň  

 vystoupení klauna – MŠ 

 návštěva Slezského divadla v Opavě – II. stupeň  

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2017-2018/krakov-2018/
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 Mikulášská nadílka pro děti MŠ a žáky I. stupně 

 příprava programu – Vítání občánků  

 pravidelné vysílání školního rozhlasu – aktuality ze života školy - Škobránek 

 fotografování tříd 

 školní výlety 

 filmové představení v místním kulturním domě 

 vánoční besídky jednotlivých tříd 

 beseda žáků 9. ročníku se starostou obce 

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

pololetí 

 plavecký výcvik pro žáky III. a IV. ročníku 

 

d) Volba povolání:  

     Volba povolání je součástí  výchovy ke zdraví, výchovy k občanství a praktických 

činností. V oblasti volby povolání proběhly následující aktivity: 

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

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

učilištích  

 zajištění brožur s přehledem středních škol a učilišť 

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

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

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

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

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

 exkurze žáků – Informa v Opavě, Úřad práce v Opavě, Ostroj Opava  

 spolupráce s pediatry a pedagogicko-psychologickou poradnou 

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

 

9)  Spolupráce s dalšími partnery  

     Při plnění úkolů ve vzdělávání škola spolupracuje: 

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

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

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

 Sdružení rodičů a přátel dětí a  školy - viz bod 1.7 

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

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

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

 Spolupráce se složkami v obci – TJ Sokol, SDH Štěpánkovice,  SDH Svoboda, 

Florbalový klub Štěpánkovice, Svaz zahrádkářů, Voltiž Albertovec, JK Cipísek 

 ZŠ Štrba – družební školy, aktivity viz výše 

 CVČ Kravaře – poskytuje škole nabídky různých akcí, které mohou žáci navštěvovat  
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(Hledá se showman, Dívka roku …)  

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

klavír našich žáků 

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

psychologické vyšetření žáků, poskytnutí diagnostických podkladů žákům 

s vývojovými poruchami učení chování, pomoc při sestavování individuálních 

učebních plánů, návštěva pracovnic jednotlivých středisek ve vyučovacích hodinách – 

sledování vývoje žáků 

 MÚ Kravaře – odbor sociálních věcí - OSPOD 

 MÚ Kravaře – odbor financí, plánování a školství 

 Plavecká škola  Kravaře – spolupráce v organizaci kurzu plavání 

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

pro žáky a rodiče, konzultace s pracovnicí výchovného střediska 

 Spolupráce s pediatry a stomatologem  

 Spolupráce s gynekologickou ambulancí v Opavě 

 

10)  Údaje o prevenci negativních jevů 

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

strategie školy na roky 2016-2020. 

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

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

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

skupinami žáků, s rodiči, s učiteli.  

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

podotknout, že s menší četností než v letech předchozích: 

 projevy agresivity a nevhodného chování vůči spolužákům i pedagogům 

 nerespektování pokynů vyučujícího 

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

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

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

zúčastnil i žák. Ve výjimečných případech došlo k oznamovací povinnosti školy vůči OSPOD 

Kravaře, respektive Policii ČR.  

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

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

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

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

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

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

upevňovat třídní kolektivy a pozitivní vztahy mezi spolužáky.  

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

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

     Průběh inspekční činnosti ve školním roce 2017/2018 probíhal: 

 na základě § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona inspekční činností týmu školních 

inspektorů 11. – 14. 6. 2018 – viz Protokol o kontrole a Inspekční zpráva 
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/dokumenty-skoly/inspekcni-zpravy/ 

 zprostředkovaně, a to několikrát, prostřednictvím bleskového šetření ČŠI v systému 

InspIS Data, který nově využíváme i při aktualizaci našeho ŠVP. 

 

12. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů   

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

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

OF SPORT“ 

 

13. Projekty financované z cizích zdrojů     

 Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji Výzva č. 

02_16_037 pro Podporu žáků se zdravotním postižením 

 Rozvojový program Podpory výuky plavání v základních školách v roce 2017 

 „Školní projekt – Ovoce a mléko do škol“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/dokumenty-skoly/inspekcni-zpravy/
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14. Výsledky hospodaření 

Výsledky hospodaření školy za rok 2017 

Státní rozpočet Příjmy Výdaje Rozdíl 

Platy 12 946 576,00    12 946 576,00      

OON 37 000,00    37 000,00      

Zákonné odvody 4 414 199,00    4 403 698,00      

FKSP 258 931,00    259 676,92      

ONIV 377 243,00    386 998,08      

dotace 33052 343 919,00    343 919,00      

dotace 33073 145 817,00    118 615,00                  27 202** 

dotace plavání 5 250,00    5 250,00      

CELKEM 18 528 935,00    18 501 733,00    27 202,00 

     
   Obec Příjmy Výdaje  Rozdíl 

Příspěvek zřizovatele  *          3 422 734,00        

Časové rozlišení transféru             197 265,00        

Čerpání RF 2 400,00        

Ostatní příjmy - stravné 1 720 868,00        

                     - úplata MŠ 163 035,00        

                     - úroky 1 292,35        

                     - jiné 44 322,00        

        

Výdaje           - energie             1 282 826,27      

                     - potraviny             1 720 029,21      

                     - provozní mat.   739 081,11      

                     - provoz. 
služby   526 693,25      

                     - 
opravy,údržba    212 301,44      

                     - ostatní   29 727,70      

                     - odpisy   1 061 247,50      

                     - mzdy   88 849,00      

CELKEM          5 551 916,35    5 660 755,48             -108 839,13    

    Hospodářská činnost Příjmy Výdaje Rozdíl 

CELKEM             347 565,50                 245 633,70              101 931,80    

    

 

Hospodaření za 
organizaci 
CELKEM 

 

 

 

zhoršený 
hospodářský 
výsledek                  

 
 
             -6 907,33        

    

    * Příspěvek zřizovatele: provoz 2 
800 000,-- +  příspěvek na odpis 
budova ZŠ a MŠ  622 734,-- 

 

  

    ** zúčtování se statním rozpočtem 
vráceno 9.1. 2018 
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15. Výroční zpráva o poskytování informací za kalendářní rok 2017 

     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 2017/2018 pracovala dvě oddělení školní družiny s padesáti pěti 

přihlášenými žáky z 1. – 5. ročníku.  

     Pravidelný odpolední provoz pro přihlášené žáky zajišťovaly 2 vychovatelky. 

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

požadavkům dětí: 

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

 - keramický 

 - kytara 

     • Soutěže:  

 - drakiáda 

  - sportovní soutěže (vybíjená, přehazovaná, florbal) 

            - vědomostní soutěže 

            - sběr starého papíru – 2krát ročně 

      - soutěž školních družin „Hry bez hranic „  

     • Spolupráce s knihovnou: - beseda s knihovnicí, ruční dílny 

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

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

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

       Hry bez hranic  

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

      tělocvičny, výzdoba kinosálu pro různé akce, celoroční výzdoba školy 

 

17. Závěr 
 

     Výuka ve školním roce 2017/2018 byla řádně zahájena ve čtvrtek 4. září 2017 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. Potvrzení našich snah 

dokládá mimo jiné také inspekční zpráva ČŠI. 

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

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

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

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

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

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

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

rozhlase. 

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

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

k vybudování co nejkvalitnějšího zázemí pro naše děti a žáky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Štěpánkovicích dne 3. 9. 2018    Mgr. Michael Pavlásek 

             ředitel ZŠ a MŠ Štěpánkovice 

 

 

 

 

 

     Výroční zpráva byla projednána Pedagogickou radou dne:  3. 9. 2018 

 

     Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne: 13. 9. 2018 

 

     Výroční zpráva byla předána Zřizovateli školy dne:  14. 9. 2018 (dat. schránka) 


