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Název školy a 

právní forma 

Základní škola a Mateřská škola Závišice, příspěvková organizace 

Sídlo Závišice 110, 742 21 Kopřivnice                                                 

detašované pracoviště MŠ: Závišice 115 

IČO 709 94 781 

Zřizovatel školy Obec Závišice 

Součásti školy základní škola,  

obor  vzdělávání  102 23 258,  

kapacita 70 žáků 

mateřská škola,  

obor vzdělávání 107 625 121, 

kapacita 45 dětí 

školní družina,  

obor vzdělávání 119 800 811, 

kapacita 45 žáků 

školní jídelna, 

obor 103 092 285, 

kapacita 99 strávníků 

Statutární zástupce Mgr.et Mgr. Šárka Chalupová, ředitelka 

IZO ředitelství 600 138 020 



Kontakt tel.:  591 141 127;                                                                                        

e-mail: zs.zavisice@seznam.cz     www.zs.zavisice.cz                  

datová schránka:  xccmuhr 

Zařazení do sítě škol 21. 3. 1996 

Přehled hlavní 

činnosti školy (podle 

zřizovací listiny) 

Hlavní činnost školy je vymezena zákonem  č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění. Předmětem hlavní 

činnosti organizace je: 

1. poskytování základního vzdělání       (§ 44),           

2. poskytování předškolního vzdělávání (§ 33) 

3. poskytování zájmového vzdělávání (§ 111),  

4. výchovně vzdělávací, sportovní a zájmová činnost v době 

mimo vyučování (§ 17, odst. 1, písm. a) 

5. činnost zařízení školního stravování (§ 119) 

Školní vzdělávací 

program 

ŠVP pro ZV - ZŠ Závišice,   kód oboru 79-01-C/01. 

ŠVP PV – „Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám…“    

                                                                             č. j. ŠVP/2015                                                    

Schváleno školskou  

radou 

10.9.2018              č.j. VZ/5/2018  

Školská rada Za rodiče žáků –  Alena Křístková a  Aleš Kuběna 

Za pedagogický sbor -  Mgr. Aleš Jarolím, Žaneta Jadrníčková 

Za zastupitelstvo obce – Tomáš Both,  Milan Jurák. 

 

 

 

 

Počty žaků 

a třid  

Počet třid  Počet 

ročníků 
Počet 

žáků 

Průměrný 

počet na 

třídu 

mailto:zs.zavisice@seznam.cz
http://www.zs.zavisice.cz/


MŠ 2  45 22,5 

1. stupeň 3 5 48 16 

ŠD 2  34 17 

 

Základní škola a Mateřská škola Závišice, příspěvková organizace se nachází v centru obce 

vedle Obecního úřadu Závišice. Jsme malotřídní venkovská škola, která klade důraz na 

rodinné prostředí a dobré mezilidské vztahy.  

Součástí školy je školní družina, školní jídelna a dvě třídy mateřské školy, z nichž jedna je 

umístěna v budově Obecního úřadu Závišice. 

Žáci různého věku se vzájemně ovlivňují, obohacují, starší pomáhají mladším, mladší se učí 

od starších. Tímto typem metod i ve výuce jsou děti vedeny k větší samostatnosti a spolupráci 

mezi sebou. Děti se zúčastňují většiny akcí společně – kulturní pořady, zábavná odpoledne, 

sportovní soutěže, vycházky do přírody, naučně vzdělávací akce. Blízkost přírody je často 

využívána jak při vyučování, tak pro volnočasové aktivity. Toto spojení má dobrý vliv na 

vytváření kladného vztahu k přírodě. Žáci se tak učí přírodu ochraňovat a poznávat. 

Budova školy je dvoupatrová. V přízemí budovy se nachází třída mateřské školy se sociálním 

příslušenstvím, šatny dětí, žáků i zaměstnanců školy, školní kuchyň, jídelna a velká 

tělocvična. Halou lze projít do velké a malé tělocvičny, k šatnám a do sauny. 

V prvním poschodí se nacházejí tři třídy základní školy, z nichž jedna je vybavena počítači, 

ředitelna a sociální zařízení.  

Školní družina má své zázemí v multifunkční učebně, která se nachází v druhém patře 

budovy. Tuto místnost škola využívá také jako výtvarný ateliér, třídu pro výuku některých 

předmětů (např. čtenářské dílny) a školní knihovnu. Ve druhém poschodí se nachází také 

učebna jazyků a  sborovna. Zároveň slouží jako keramická dílna a v odpoledních hodinách 

v ní probíhá výuka hry na hudební nástroje. 

Třídy jsou vybaveny moderním výškově nastavitelným školním nábytkem. 

Materiální vybavení školy vychází z finančních možností. V kmenových třídách jsou 

instalovány interaktivní tabule, které slouží k zajímavějšímu a názornějšímu vyučování a 

využívání nových metod v předávání a získávání informací z různých oblastí vzdělávání. 

Každý vyučující má k dispozici počítač s možností připojení na internet. Škola má dostatek 

metodických nástěnných tabulí i demonstračních pomůcek. Má také dostačující počet 

žákovských notebooku a tabletů určených pro výuku. 

Pedagogové mají možnost využívat vytvořené či zakoupené interaktivní výukové programy, 

fond školní knihovny, videotéku, didaktické pomůcky, hry a hračky pro působení na žáky 

během i mimo vyučování. 

Kolem školy je školní zahrada, která je vybavena pískovištěm a dřevěnými herními prvky. 

V teplých dnech mají děti k dispozici mlžidlo k ochlazení. Škola využívá obecní multifunkční 

hřiště a zastřešený prostor před obecním úřadem. 



Školu navštěvují žáci ze Závišic, tři dojíždí z Kopřivnice. 

Žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ 

Závišice. 

Škola se snaží být školou pro všechny žáky, tzn. pro žáky průměrně nadané, žáky se SPU 

i  žáky nadané. Při zabezpečování vzdělávání těchto žáků vycházíme ze školského zákona 

561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (novela školského zákona č. 82/2015 Sb.) 

a   Vyhlášky o vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

č.  27/2016 Sb. 

V případě návrhu poradenského zařízení pracují žáci podle individuálních vzdělávacích plánů 

nebo plánů podpůrných opatření. V současné době školu nenavštěvují cizinci ani zde nejsou 

integrováni zdravotně oslabení žáci. V případě potřeby je škola připravena učinit taková 

opatření, aby byla na jejich přijetí připravena. 

MŠ je rozdělena na pracoviště mateřské školy v přízemí budovy Základní školy a Mateřské  

Ve školní jídelně se stravuje v MŠ 45 dětí, pro které se připravují i svačiny a v ZŠ se stravovalo 

54 dětí. Celkem bylo 99 strávníků. Školní kuchyně je zařízena všemi potřebnými spotřebiči a 

nádobím. Provoz školní kuchyně zajišťují tři zaměstnanci, kteří se snaží o sestavování 

vyváženého a zdravého jídelníčku pro děti. 

 

 

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

 

Celkový počet 11 

 

Název aprobace Celkový počet 

pracovníků 

Aprobovanost Neaprobovanost 

 

Učitel 1. stupně 

ZŠ 

4 4 0 

 

Učitel MŠ 4 3 1 

 

Pedagogický 

asistent 

2 2 0 

Vychovatelka 

školní družiny 

 

2 2 0 

Speciální pedagog 3 3 

 

0 

Ředitelka školy 1 1 

/absolvováno 

funkční studium 

pro ředitele 

školských zařízení/ 

0 

Správce 

počítačové učebny 

1                0 1 



Výchovný poradce 1 1 

/absolvováno 

studium pro 

výchovné poradce 

 

0 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků 

20 – 30 let             3 zaměstnanci      

31 – 40 let             6 zaměstnanců 

41 – 50 let             6  zaměstnanci 

51 – 60 let             1 zaměstnanec      

 

  

PROVOZNÍ  PRACOVNÍCI 

 

Celkový počet 5 

 

               Úvazek    Počet 

Školnice 100% 2 

Kuchař 100% 2 

Vedoucí školní jídelny 75% 1 

Administrativní pracovnice 25% 1 

 

• Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Plán DVPP je zpracován na období 2019 – 2020. Většiny akcí DVPP se účastní jeden 

zaměstnanec a předá nové poznatky svým kolegům. Pokud je akce zdarma, mohou se 

zaměstnanci zúčastnit i ve větším počtu, ale nesmí to narušit chod organizace. Snahou je 

navštěvovat akce, které jsou spolufinancovány nebo zdarma. Spolupracujeme s KVIC Nový 

Jičín, MÚ Kopřivnice a jinými vzdělávacími agenturami. V letošním roce jsme využívali i 

finanční prostředky z projektu Šablon na další vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ i 

ZŠ, která byla zaměřena na čtenářskou a matematickou pregramotnost a gramotnost a sociálně 

osobnostní rozvoj. 

Všichni zaměstnanci absolvují pravidelná školení BOZP, PO, která pro nás zajišťuje firma 

Bendig. 



  

  

Dle Plánu DVPP : 

3.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§2-5 V317) 

- studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: 

      a) učitel pro předškolní vzdělávání – 2 pedagogičtí pracovníci – jedno ukončeno 

  

3.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (§7-9 V317) 

- studium pro výchovné poradce – 1 pedagogický pracovník - ukončeno 

  

3.3.Studium k prohlubování kvalifikace 

 nejčastěji využíváme vzdělávací instituci KVIC s odloučenými pracovišti v Novém 

Jičíně, Opavě, Ostravě a Frýdku-Místku. Vyhledáváme si však také individuálně 

vhodné školící zařízení (např. NIDV, vzdělávání z projektů EU, Městský úřad 

Kopřivnice, kurzy ČŠI…) 

 upřednostňovány budou vzdělávací kurzy bez účastnického poplatku  

 studium odborné literatury a časopisů, samostudium 

 

 

 

Absolvované kurzy v rámci DVPP: 
1. Etiketa a profesionální image – 12 krát 

2. Interaktivní výuka pro všechny – 5 krát 

3. Školení první pomoci  – 1 krát 

4. Otevřený kabinet pro vychovatelky ŠD – 2 krát 

5. Jak připravit a vést obtížný rozhovor - 1 krát 

6. Na co dnešní rodiče slyší  – 1 krát 

7. Hygienické školení provozních zaměstnanců – 2  krát 

8. Předmět speciálně pedag. péče jako podpůrné opatření pro žáky se SVP– 1 krát 

 

            Mzdová účetní a personalistika – externí firma – p. Marie Skřivánková 

             BOZP – externí firma - Bendig 

             Správa počítačové sítě – externí firma - Certero 

 

 

 

 

 

 

http://3.3.studium/


 

 

 

 

Letošní výsledky vzdělávání byly ovlivněny epidemiologickou situací v republice. Ještě před 

vyhlášením karantény byla škola zavřená z důvodu chřipkových prázdnin a následně byla 

škola uzavřena kvůli COVIDU-19.  

Učitelé vyučovali distančně, každý volil formu dle svých schopností a vybavení žáků 

technikou. Žáci byli většinou hodnoceni slovně, klasifikace na konci roku se řídila 

metodickým pokynem MŠMT. 

Základní škola pracuje podle ŠVP – ZŠ Závišice. Dodatek k ŠVP č.2/2014 doplňuje výuku 

žáků  2. ročníku o 1 hodinu týdně anglického jazyka a  v 1. ročníku je anglický jazyk 

nepovinným předmětem. V těchto ročnících je výuka zaměřena na seznámení s cizím jazykem 

zábavnou formou. 

Další dodatky – Lyžařský výcvik pro žáky 4.-5. ročníku – 5 denní kurz 

                        -  Plavecká výuka pro žáky všech ročníku základní školy. 

Učitelé jednotlivých předmětů mají na základě ŠVP zpracovány plány učiva a v souladu se 

ŠVP plní klíčové kompetence žáků.  

Od 3. ročníku píši žáci v jazyce českém, jazyce anglickém a v matematice čtvrtletní práce, 

které jsou vyhodnocovány a archivovány. 

a) Klasifikace – průměrný prospěch za třídu ve školním roce 2019/2020 

 Průměr I.pol. Průměr II.pol. 

1. ročník 1,00 1,19 

2. ročník 1,10 1,10 



3. ročník 1,33 1,25 

4. ročník 1,39 1,37 

5. ročník 1,41 1,34 

Průměrný prospěch 1,25 1,21 

Jeden žák druhého ročníku neprospěl a bude po dohodě s rodiči a PPP opakovat ročník. Ostatní  

žáci prospěli a postoupili do vyššího ročníku, všichni žáci byli klasifikování ze všech předmětů 

pomocí známky. Jeden žák kombinovaně pomocí známky a slovního hodnocení na konci 

školního roku. 

 

b) Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

 Počet žáků Prospělo s 

vyznamená

ním 

Prospělo Neprospělo Opakují 

I. (1.,2.) 20 19 0 1 1 

II. (3.,4.) 16 14 2 0 0 

III.(5.) 12 9 3 0 0 

Celkem 

Procent 

48 42 

87,5 % 

5 

10,42 % 

1 

2,1 % 

1 

2,1 % 

 

Výsledky vzdělávání díky epidemiologické situaci byly stejné v obou pololetích. 

 

c) Docházka žáků do ZŠ - absence 

 Zameškané 

hodiny 

I.pol. 

Průměr za 

I.pol. 

Zameškané 

hodiny 

II.pol. 

Průměr 

II.pol. 

I. (1.,2.) 442 22,10 284 14,2 

II. (3.,4.) 450 28,13 204 12,75 

III.(5.) 240 20 271 22,58 

 

Veškerá absence byla řádně omluvena. Většina zameškaných hodin byla z důvodu nemoci nebo 

rodinných důvodů. V letošním školním roce se objevovaly u žáků častěji virové infekce než 

v letech předchozích.  

 



 

 

 

 

d) Podpůrná opatření 

1. stupeň 

1 žák – 2. ročník 

2. stupeň 

1 žák – 2. ročník 

1 žák – 4. ročník 

2 žáci – 5. ročník 

3. stupeň 

2 žáci – 4. ročník 

       PLPP 

Plán pedagogické podpory nebyl ve školním roce 2019/2020 vypracován pro žádného žáka. 

      IVP 

Dle individuálně vzdělávacího plánu se vzdělávali tři žáci. 

1. ročník – 0 

2. ročník – 0 

3. ročník – 0 

4. ročník – 2 

5. ročník – 1 

Předmět speciálně pedagogická péče 

Při řešení problémů spojených s nápravou poruch učení a při sestavování individuálních učebních plánů 

žáků spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Novém Jičíně a Speciálně 

pedagogickým centrem Kpt. Vajdy v Ostravě. 

Žákům se specifickými poruchami učení zajišťujeme pravidelnou péči od 1. stupně pedagogické 

podpory, který spočívá ve vyhotovení plánu pedagogické podpory a v něm definování úprav metod 

výuky. 



Ve školním roce 2019/2020 byli  do předmětu speciálně pedagogické péče v rozsahu 1 hodina týdně 

zařazeni 4 žáci. 

 

Pedagogická intervence 

Ve školním roce 2019/2020  byli do tohoto předmětu v rozsahu 1 hodina týdně zařazen jeden  žák: 

Urbánková Barbora – 2. ročník 

V rozsahu 2 hodin týdně byl do tohoto předmětu zařazen jeden žák: 

Sofie Křenková – 4. ročník 

Cílem práce v těchto hodinách bylo obohatit učivo nad rámec ŠVP, rozšířit učivo o další informace, 

stimulovat procesy objevování a vyhledávat souvislosti a vazby v probíraných tématech. Dále šlo          

o procvičování probraného učiva a upevňování získaných vědomostí. 

Kázeňská opatření 

Pochvaly třídního učitele a ředitelky 

školy  

(reprezentace školy, vzorné plnění školních 

povinností) 

 I.pol. 

    TU            ŘŠ 

 II.pol. 

    TU               ŘŠ 

1. ročník 0 0 0 0 

2. ročník 0 0 0 0 

3. ročník 5 0 0 0 

4. ročník 2 0 0 0 

5. ročník 6 0 0 0 

Celkem 13 0 0 0 

 

Opatření k posílení kázně 

(napomenutí, důtka TU, důtka ŘŠ, snížený stupeň 

z chování) 

 I.pol. 

     

 II.pol. 

          Důtka TU 

1. ročník 0 0 

2. ročník 0 0 

3. ročník 0 0 

4. ročník 0 0 



5. ročník 0 1 

Celkem 0 1 

 

• Charakteristika mateřské školy 

Mateřská škola pracuje podle ŠVP „Krůček sem, krůček tam, do světa se 

podívám…“.           

Hlavní cíle ŠVP 
Každodenní činnosti jsou realizovány se zřetelem na požadavky formulované ve třech hlavních 

cílech s ohledem na to, že každé dítě se vyvíjí jinak, má jiné schopnosti  a předpoklady. Proto 

každé z nich opustí mateřskou školu s jiným rozsahem dovedností, schopností a vědomostí. 

  

 Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení: 
 podporovat u dětí schopnost chápat svět okolo nás, jejich zájem o to, být jeho 

součástí, s možností vlastní účasti na dění, 

 povzbuzovat je k chuti učit se s radostí z poznávání nového, k porozumění 

věcem, jevům a změnám, ke schopnosti vyrovnat se s nimi a umění přizpůsobit 

se, 

 dát dětem možnost k přemýšlení, rozvíjet jejich fantazii, zájmy, nadání, 

schopnosti a dovednosti jak po stránce tělesné, tak duševní, 

 rozvíjet řeč dítěte a schopnost komunikovat s vrstevníky i dospělým. 

  

 Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost: 

 rozvíjet děti po stránce citové, mravní a etické, položit základy sociálního 

cítění            a solidarity , 

 vést děti k osvojení si hodnot spojených s životním prostředím, 

zdravím                    a životními hodnotami a životem vůbec, k tomu, aby si 

vážily sebe i ostatních lidí 

 seznamovat děti v rámci jejich možností s tradicemi, kulturou a historií země, 

ve které žijí, rozvíjet schopnost estetického vnímání. Prostřednictvím 

mezinárodní spolupráce seznamovat děti se životem dětí na druhé straně hranice. 

  

 Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost, působící na 

své okolí: 
 učit děti poznávat sám sebe, své možnosti a schopnosti, rozvíjet jejich 

sebedůvěru a sebevědomí, 

 vést děti k toleranci ke druhým a schopnosti spolupracovat, 

 podporovat v dětech poznání, že mohou jednat samostatně a svobodně, 

ale za to co udělají, také musí nést odpovědnost. 

  

Průběžné cíle 

 Učit děti samostatnosti a schopnosti překonávat překážky. 

 Vést je k soběstačnosti v oblékání, hygieně, dodržování čistoty. 

 K péči o zdraví své i ostatních. 

 Vést děti k pohybovým aktivitám jako k součásti vlastní životosprávy. 

 Vést děti k dodržování společenských pravidel a základních pravidel chování. 



 Vést děti k filosofii „Nedělej druhému to, co sám nemáš rád“. 

 Dodržování pravidel kolektivního chování. 

 Učit děti vzájemné komunikaci mezi sebou i dospělými. 

 Rozvíjení kladného vztahu k práci a činnostem, podporování tvořivosti. 

 Rozvíjení citových vztahů k nejbližším osobám, rodině, sourozencům, ale i dětem 

ve třídě. 

 Podporovat aktivitu dětí. 

 Rozvíjet základy pracovních vlastností. 

 Rozvíjet schopnosti vzájemné spolupráce. 

 Vést děti k oceňování práce dospělých i své. 

 Učit děti vytrvalosti, trpělivosti, k plnění úkolů souvisejících s přípravou na školu. 

 Vést děti k ohleduplnosti, pravdomluvnosti. 

 Stimulovat děti k dokončení započaté činnosti. 

 Učit je pomáhat druhým, rozlišovat správné hodnoty. 

 Podporovat kladné vlastnosti. 

 Přiměřenou formou děti seznamovat s prevencí sociálně–patologických jevů. 

 Podporovat kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí. 

  

  

Asistent pedagoga 

  

Od dubna školního roku 2017/2018 je pedagogický sbor v mateřské škole, na základě 

podpůrných opatření pro jednoho chlapce, posílen o asistentku pedagoga. Ve školním 

roce 2019/2020 tato asistentka pracovala v obou třídách MŠ. 

  

Průměrná roční docházka v MŠ 

  

Třída Vrabečci – 15 dětí 

Třída Sovičky – 11 dětí 

 

 Prezentace mateřské školy 

 výzdoba oken  se změnou ročního období 

 práce dětí MŠ průběžně (nástěnky, třídy, vývěska,…) 

 zapojení do výtvarných soutěží dle nabídky a možností 

 besídky pro rodiče 

 společné akce s rodiči 

 

 Spolupráce MŠ s jinými organizacemi 

Spolupráce v rámci zařízení – se ZŠ 

 předávání informací o budoucích prvňáčcích, 

 návštěva budoucích prvňáčků v 1. ročníku, 

 beseda učitelky ZŠ s rodiči budoucích prvňáčků, 

 další společné akce – divadla, kina, jiné kulturní akce, apod. 

 



Spolupráce s PPP a SPC 

 poradenská činnost dle potřeby – posouzení školní zralosti,  

 dle možností beseda spec. pedagoga s rodiči budoucích prvňáčků. 

 

První soukromá základní umělecká škola MIS music, o.p.s. 

 výuka hry na flétnu 

 

Vodní sporty RELAX, s.r.o. – plavecká škola 

 předplavecký výcvik 

 

HC Kopřivnice 

 bruslení pro děti z MŠ 

 

SUN OUTDOOR 

 lyžařský výcvik 

 

Obecní úřad Závišice 

 

 

Zájmové aktivity MŠ  

 FLÉTNA – p. Hyvnar Miss Musics Kopřivnice 

 SBOREČEK – p. Barbora Zahradníčková 

 SPORTOVKY – p. Nicola Dreiseitl 

 ŠKOLÁČEK – p. Bohdana Jarolímová, Natálie Jadrníčková 
 

 

• Charakteristika školní družiny 

 
Ve školním roce 2019/2020 byla na Základní škole a Mateřské škole v Závišicích v provozu 

dvě oddělení ŠD, která pravidelně navštěvovalo 34 dětí.  

 

1. oddělení – Žaneta Jadrníčková – složeno z 1. a 2. ročníku s počtem 19 dětí. 

2. oddělení – Štěpánka Tománková – složeno z 3., 4. a 5. ročníku s počtem 15 dětí. 

Děti měly možnost navštěvovat školní družinu každý všední den od 6:00 – 7:40 a po ukončení 

vyučování až do 16 hodin.  

 

Výchovná a vzdělávací činnost 
 

Ve školním roce 2019/2020 pracovala školní družina dle ŠVP pro zájmové vzdělávání a podle 

vypracovaného měsíčního plánu. 

Činnost ve školní družině byla pestrá a probíhala úspěšně. Kromě pravidelného sportování 

venku nebo v tělocvičně chodili žáci ve školní družině na vycházky spojené s pozorováním 

přírody a sběrem přírodního materiálu, navštěvovali školní zahradu a také nové víceúčelové 

hřiště, které bylo v tomto roce dokončeno. Malovali, tvořili a pracovali s nejrůznějším 

materiálem, zúčastňovali se zajímavých soutěží.  



Každý týden probíhaly „Tvořivé dílničky“ pod vedením vychovatelky Žanety Jadrníčkové, kde děti 

vyráběly dle plánu práce, ale také dle příležitostí (Vánoce, advent…) a hotové výrobky si nosily domů. 

Kroužek deskových her si vzala na starost paní vychovatelka Štěpánka Tománková. Každý týden děti 

seznamovala s různými deskovými hrami a motivovala je záznamem o výhrách. Děti také mohly přinést 

ukázat své oblíbené hry z domu. 

ŠD se celoročně podílela na výzdobě školy a její prezentaci. 

Pravidelná činnost ŠD byla zaměřena na aktivity, při kterých si děti osvojovaly základy 

slušného chování, začleňování se do kolektivu, spolupráci s ostatními dětmi. Zdokonalovaly se 

v rukodělných činnostech, rozvíjely své pohybové schopnosti, tvořivost, samostatnost, 

ohleduplnost, práci a hru v kolektivu. 

 

Aktivity a prezentace školní družiny 
 

Aktivity školní družiny probíhaly jako v ostatních letech nejen v rámci družiny, ale i ve 

spolupráci se Základní školou, školní jídelnou a rodiči. Ti jsou informováni o plánovaných 

akcích a činnostech ve školní družině na informačních lístečcích a na nástěnce školní družiny. 

Fotografie pořízené z těchto akcí jsou umístěny na internetových stránkách školy.  
 

 
V letošním roce z důvodu epidemiologické situace proběhl zápis do ZŠ i MŠ pouze formálně. 

Přihlášku do 1. třídy základní školy dne 14.4.2020 si podali rodiče celkem 18 dětí. 13 dětí bylo 

přijato k základnímu vzdělávání a 5 dětí mělo odklad. 

K zápisu do mateřské školy dne 12. 5. 2020 se přihlásilo celkem 13 dětí. Přijato k předškolnímu 

vzdělávání bylo na základě kritérií pro přijímání dětí do MŠ Závišice všech 13 dětí.  

Od zřizovatele jsme měli povolenou výjimku z počtu dětí v MŠ. Počty dětí v odděleních jsou 

Vrabečků 27 a Soviček 18. 

 

11 žáků  5. ročníku bylo přijato na ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici a jeden žák na  

Masarykovo gymnázium Příbor. 

 

• ČŠI 

   Kontrola ČŠI proběhla v termínu 4.2. -6.2.2020 ve všech částech organizace. Nebyly 

shledány žádné závažné pochybení nebo závady. Inspekční zpráva je na webových stránkách 

školy. 



• Veřejnoprávní kontrola – 27.9.2020 a 23.6.2020. 

Nebyla shledána žádná pochybení. 

• Krajská hygienická stanice – 24.1.2020 

   - kontrola školní kuchyně a výdejny – nebyly shledány žádné závady nebo pochybení 

   - kontrola mateřské školy – nebyly shledány žádné větší závady, drobné byly odstraněny 

     (výmalba MŠ) 

 

    

Ve školním roce byla škola zapojena do těchto projektů. 

Název projektu dle MS2014+:1                               Šablony II 2019 

Registrační číslo projektu dle MS2014+:    CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014721 

Operační program:                                       Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Celková částka dotace:                                  1 015 748,00.- Kć 

Spoluúčast:                                                      0,- Kč 

Popis projektu:  

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 

společné vzdělávání děti a žaků, usnadněni přechodu děti z mateřské školy do základní školy, 

podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žaků. 

V rámci projektu realizujeme následující šablony: 

ávání pedagogických pracovníků MŠ 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 

Konverzace v cizím jazyce 

ářsky klub pro žaky ZŠ 

 Doučování žáků 

b zábavné logiky a deskových her pro žaky ZŠ 

 Výměna zkušeností mezi školami 

 Projektová výuka ve škole a mimo školu 

Díky projektu jsme pořídili 20 notebooků a 20 tabletů pro děti a žáky. 

 

 

 
Název projektu:                            Podpora výuky plavání v základních školách  roce 2020 

Registrační číslo projektu:          MSMT-28402/2016-1)   

Celková částka dotace:                 14.400,- Kč 

Popis projektu:  
Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 

1. stupni základních škol všech zřizovatelů a zařazených do rejstříku škol a školských 

zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího 

programu školy.  



Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím 

dotace, která bude určena na ostatní neinvestiční náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa 

poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Školy proto nebudou požadovat celou 

platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto 

dopravu.  

Název projektu:                                             O lese v lese 

Registrační číslo:                                           1190600096  

Vyhlašovatel:                                                  SFŽP 

Celková částka dotace:                                  49.000.- Kć 

Spoluúčast:                                                      0,- Kč 

Popis projektu:  

Škola v přírodě – 5 denní pobyt v čisté krajině. 

Žák rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 

hodnoty a rozmanitost. Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své 

a zdraví jiných. Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků. Určí světové 

strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného 

pohybu a pobytu v přírodě.  Vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 

hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam. Objevuje a zjišťuje 

propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi 

konečným vzhledem přírody a činností člověka. Zkoumá základní společenstva ve  vybraných 

lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a 

rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí. Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v 

přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 

poškozovat.  

 

 
Název projektu:                            Ovoce do škol 

Částka dotace.                               0,- (hradí ministerstvo) 

Popis projektu:  
K podstatnému zvýšení účinnosti celého projektu je nutné bezplatnou distribuci ovoce a 

zeleniny do škol podpořit doprovodnými opatřeními. Ta jsou zaměřena na praktické 

seznámení s ovocem a zeleninou v rámci výuky. Jedním z nejdůležitějších prvků celého 

projektu je vytvoření funkčního vztahu škola – rodina 

 
Název projektu:                            Mléko do škol 

Částka dotace.                               0,- (hradí ministerstvo) 

Popis projektu:  
Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných 

výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních 

škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.  

 

 

 



 

 

 

  

Největší akcí pro veřejnost byla v tomto školním roce oslava 170. výročí založení školy, která 

proběhla 21.12.2019 v budově školy. Na začátku promluvil starosta obce Ladislav Lipový a 

ředitelka školy, místostarosta Aleš Jarolím. Všichni připomněli význam školy v obci, její 

historii a současnost a popřáli škole hodně úspěchu do dalších let. Dále vystoupil sbor 

bývalých žáků naší školy, kteří nyní navštěvují ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici. 

Návštěvníci si mohli prohlédnout celou budovu školy, byly připraveny panely s fotkami a 

historická alba, staré i nové školní pomůcky a učebnice i výtvory žáků školy. V jídelně 

zaměstnanci připravili i pohoštění. 

1)   Aktivity  zaměřené na prevenci negativních jevů 

Škola spolupracuje celoročně s těmito organizacemi: 

- Obecní úřad Závišice 

- sociální odbor Městského úřadu v Kopřivnici 

- Dům dětí a mládeže Kopřivnice 

- PPP Nový Jičín 

- SPC Kpt. Vajdy Ostrava 

- média (informace o aktivitách v tisku, televizi) 

- obecní zájmové organizace (myslivci, rybáři) 

- MěKS Kopřivnice 

- ZUŠ Kopřivnice 

 

Jsme malá škola rodinného typu, využíváme především dobré znalosti specifik našich žáků. 

Okamžitá eliminace případného nežádoucího chování dělá z naší školy školu bezpečnou, bez 

šikany a násilí. V takto malém počtu žáků se můžeme žákům dostatečně a potřebně věnovat. 

Úzce také spolupracujeme se zákonnými zástupci žáků. 

Z důvodu epidemiologické situace se nám nepodařilo splnit některé plánované aktivity.  

Při přípravě minimálního preventivního programu pro školní rok 2019/20 jsme vycházeli ze 

zkušeností z předcházejících let a volili jsme činnosti, které se nám v posledních letech 

osvědčily. Naší snahou bylo, aby zvolené aktivity vzbudily u žáků zájem a byly pro ně 

přínosné. 

Snažíme se podporovat vlastní aktivitu žáků a do většiny akcí je zapojen celý pedagogický 

sbor a všichni žáci. Problematiku prevence negativních jevů začleňují pedagogové  do výuky  

i do volnočasových aktivit. 

Zaměřili jsme se především na:  

- zdravý životní styl – péče o zdraví, hygiena, režim dne, stravování  



- mezilidské vztahy  - rodina, příbuzní, spolužáci, kamarádi, učitelé, sousedé 

- cizí lidé – varování před pohlavním zneužitím a nabídkou drog, oslovení přes internet  

- trávení volného času - vyhledávání správných příkladů z okolí  

- důraz na citovou výchovu, vzájemnou pomoc 

- vztah k přírodě, láska a péče o zvířata, týrání zvířat, útulky pro zvířata  

- alkohol, kouření, návykové látky – rizika poškozující zdraví  

- ochrana svých věcí i věcí spolužáků  

- nácviky slušného chování ke spolužákům a dospělým lidem  

- výběr vhodných TV programů a videa, vliv médií, negativní informace  

 

Nenásilné ovlivňování postojů dětí, vedení k výchově zdravého životního stylu a právního 

vědomí v rámci prevence sociálně negativních jevů prolíná celým vyučovacím procesem. 

Snažíme se předcházet vzniku rizikového chování a minimalizovat projevy rizikového 

chování. 

Prevence je součástí školního vzdělávacího programu a školního řádu. 

Snažíme se o spolupráci a jednotný postup pedagogického sboru při řešení problémových 

projevů chování, výchovu ke zdravému životnímu stylu a rozvoj sociálních kompetencí. 

Problematika různých rizikových projevů chování a reakce na ně je průběžně zařazována 

především do třídnických hodin a do hodin předmětů přírodopis, vlastivěda a prvouka.  

Třídní učitelé na začátku školního roku seznámili žáky se školním řádem, s negativními 

důsledky šikanování, s rizikovým chováním v dopravě. V třídnických hodinách či třídnických 

chvilkách se pedagogové snažili vést žáky k bezpečnému chování při kontaktu s cizími lidmi 

a ke kamarádským vztahům v třídním kolektivu. 

O dění ve škole jsou rodiče pravidelně informováni prostřednictvím písemného sdělení 

v žákovské knížce, deníčku školního facebooku a internetových stránkách školy. 

Žákovská knížka slouží také k omlouvání absence žáků zákonnými zástupci, případně ze 

strany vyučujících ke sdělením týkajícím se chování žáka ve škole (pochvaly i kázeňská 

opatření). Žáci jsou vedeni k tomu, že žákovská knížka je úředním dokumentem a 

významným prostředkem pro komunikaci s rodiči. Třídní učitelé žákovské knížky pravidelně 

kontrolují. 

Pedagogové sledovali absenci žáků a případné změny v jejich chování, snažili se o fungující 

spolupráci s rodiči. 

S prospěchem a chováním jsou rodiče seznamováni na třídních schůzkách.  

Pro intenzivnější a efektivní komunikaci s třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů 

nabízí škola rodičům také využití konzultačních hodin pedagogů. 



V průběhu školního roku byly upřednostňovány předem domluvené schůzky, ale v případě 

potřeby vycházíme rodičům vstříc i neplánovaně. 

 

 

Využívané formy spolupráce:  

– informace prostřednictvím žákovské knížky, deníčků, webové stránky školy, školní 

facebook 

–  rodiče mohou školu kontaktovat telefonicky, elektronickou poštou 

– konzultační hodiny jednotlivých vyučujících  

– domluvené, v případě nutnosti i nedomluvené návštěvy 

– rodiče se mohou obracet s dotazy a podněty na vedení školy 

– dny otevřených dveří 

– žákovská vystoupení 

– třídní schůzky  

– školská rada  

– pravidelná kontrola schránky důvěry 

 

V závěru školního roku 2019/2020 můžeme konstatovat, že jsme nemuseli řešit problémy 

s kouřením, záškoláctvím ani jinými závažnými negativními jevy. Nemuseli jsme řešit ani 

otázku neomluvené absence. 

Ve škole se občas u některých žáků vyskytují drobné formy nevhodného chování – slovní 

agrese, nerespektování autority a vyvolávání konfliktních situací. Tyto projevy jsou řešeny 

neprodleně. 

Žákům byla ve škole nabídnuta řada sportovních a kulturních aktivit, ve škole pracovaly pod 

vedením pedagogů školy zájmové útvary: Mažoretky, Sportovní hry, Deskové hry, 

Konverzace v cizím jazyce, Flétna, Náboženství, Doučování, Čtenářský klub, Keramika, 

Hudebně-dramatický kroužek. 

Žáci se v průběhu roku zapojili do řady soutěží, které žáky učí vhodným způsobem reagovat 

na úspěch, ale i na neúspěch, a to nejen svůj, ale i spolužáků. 

K formování třídních kolektivů a ke vhodným modelům chování vedeme žáky i při účasti na 

rozmanitých kulturních akcích. Snažíme se žákům poskytnout náměty k využívání volného 

času – výlety, exkurze, návštěvy besed, divadla, výstavy, filmová představení. 

Pozitivním rysem zůstává vysoká účast rodičů na třídních schůzkách a dalších akcích školy – 

besídky, vystoupení. 

I v následujícím školním roce bude naší snahou nadále úzká vzájemná spolupráce nejen mezi 

pracovníky školy, ale také spolupráce se zákonnými zástupci. 

Aktivity v rámci prevence: 

- Dopravní výchova – teorie i praxe 

- První pomoc – beseda a nácvik 

- Věř si – program o šikaně 

- Svačinkový den 

- lyžařský kurz 1.-2.r. 



- bruslení 

- Krizové situace – výukový program 

-Vztahy a volnočasové aktivity – výukový program 

 

 

2)   Akce školy pro veřejnost – akce pro veřejnost byly od března zrušeny 

  - Vítání občánků 

  - vystoupení pro seniory u Kremlů  

  - Mikuláš 

  - Vánoční dílny pro maminky  

  - Vánoční besídka, vánoční jarmark 

  - Maškarní ples 

  - zápis do 1. ročník (náhradní termín o prázdninách) 

  - Svátek Slabikáře, rozloučení s žáky 5. ročníku a předškoláky (náhradní termín   

    o prázdninách) 

 

 

3) Zapojení do projektu 

Projekt Zdravé zuby - jde o výukový program péče o chrup pro děti 1. stupně ZŠ. Cílem 

tohoto programu je zlepšit zubní zdraví dětí a mládeže a vytvořit tak předpoklady k zajištění 

zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. 

Environmentální výchova – „Je nám dobře na světě“ – projekt prolíná ŠVP. Je 

rozdělen na tři části – „Já a ty jsme my“ (praktické činnosti ve třídě vedoucí k sebepoznání 

žáků a k vytváření přátelských vztahů v kolektivu na základě ocenění kvalit druhého a 

rozvíjení empatie), „Moje bydliště – planeta Země“ (praktické činnosti zaměřené na přírodu, 

historii a současnost naší obce a okolí, zajímavosti regionu), „Pomozte Modré planetě“ – ( 

Praktické činnosti a pozorování, jak člověk ovlivňuje přírodní prostředí.) Jednotlivá témata 

jsou vyučována v rámci jednotlivých předmětů, a nebo formou projektového vyučování, 

exkurzí, vycházek a besed. 

Akce v rámci environmentální výchovy: 

- Energie hýbe světem – projektové vyučování 

- Škola v přírodě 

- Vánoční tvoření – projektový den 

- cvičení v přírodě 

Záložky do knihy spojují školy: mezinárodní projekt na posílení čtenářské gramotnosti. 

Spolupráce se školou ZŠ a MŠ Mlynky - Biele Vody na Slovensku (viz Příloha č.5) 

 

4)  Charita a podpůrné činnosti 
 Škola přispěla díky nákupům žáků drobných dárků částkou 1550,- Kč do veřejné 

sbírky FONDU SIDUS– vracíme dětem úsměvy, který pomáhá vybavovat 

zdravotnická zařízení a pomáhá individuálním pacientům. (viz příloha) 

 

 

5)  Úspěchy našich žáků a účast v soutěžích 

 
Ve škole probíhají soutěže, kterých se většinou zúčastňují všichni žáci školy. 



Jablíčkový den – soutěž o nejkrásnější jablíčko a nejchutnější buchtu. 

Závišický Slavíček – pěvecká soutěž, nejlepší žáci postupují do okresního kola. 

Recitační soutěž 

Dopravní soutěž 

Výtvarné soutěže 

Matematické soutěže – Klokan, Matematická olympiáda 

Účastníme se také okresních soutěží: 

Lichnovský chytrolín 

Matematická olympiáda 

Logická olympiáda 

Matematický klokan 

 

 

8) Prezentace mateřské školy 

 výzdoba oken  se změnou ročního období 

 práce dětí MŠ průběžně (nástěnky, třídy, vývěska,…) 

 zapojení do výtvarných soutěží dle nabídky a možností 

 besídky pro rodiče 

 společné akce s rodiči 

 

9) Spolupráce MŠ s jinými organizacemi 

Spolupráce v rámci zařízení – se ZŠ 

 předávání informací o budoucích prvňáčcích, 

 návštěva budoucích prvňáčků v 1. ročníku, 

 beseda učitelky ZŠ s rodiči budoucích prvňáčků, 

 další společné akce – divadla, kina, jiné kulturní akce, apod. 

 

Spolupráce s PPP a SPC 

 poradenská činnost dle potřeby – posouzení školní zralosti,  

 dle možností beseda spec. pedagoga s rodiči budoucích prvňáčků. 

 

První soukromá základní umělecká škola MIS music, o.p.s. 

 výuka hry na flétnu 

 

Vodní sporty RELAX, s.r.o. – plavecká škola 

 předplavecký výcvik 

 

HC Kopřivnice 

 bruslení pro děti z MŠ 

 

USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ 

 lyžařský výcvik 

 

Obecní úřad Závišice 

 



 

11) Zájmové aktivity MŠ  

 FLÉTNA – p. Hyvnar Miss Musics Kopřivnice 

 SBOREČEK – p. Barbora Zahradníčková 

 

Letošní školní rok nás překvapil svým průběhem. 1. pololetí školního roku probíhalo 

standardně dle plánu práce. 2. pololetí jsme zahájili chřipkovými prázdninami a následně 

uzavřením škol z důvodu COVIDU-19. Byli jsme v situaci, že jsme museli vyučovat na 

dálku, každý vyučující dle svých schopností a také dle možností žáků. Myslím si, že jsme 

výuku zvládli a jsme připraveni na případ, že by se situace s distanční výukou opakovala. 

Přesto všechno si myslím, že školní rok byl spíše úspěšný. Všechny kontroly dopadly 

pozitivně, podařilo se nám zvelebovat esteticky školu během celého roku, vyměnili jsme 

nábytek v šatně MŠ a MŠ je vymalována. Plány práce na školní rok v jednotlivých částech 

organizace se podařilo splnit pouze za 1. pololetí, děti měly opět pestrou nabídku 

mimoškolních aktivit a akce pro rodiče a obyvatele Závišic byly zdařilé. Ve škole se řešily 

kázeňské přestupky u omezeného počtu žáků a školních úrazů bylo minimum a pouze 

drobných. 

Zahájili jsme projekt Šablony II. Z nich jsme si mohli pořídit notebooky a tablety pro žáky 

školy. Učitelé se dle potřeb školy zúčastnili dalšího vzdělávání, které bylo také částečně 

hrazeno z tohoto projektu.  

Díky dalšímu projektu O lese v lese s environmentální tématikou financovaný SFŽP se žáci 

zúčastnily pětidenního pobytu v Jeseníkách v době topné sezóny.  

Personální zajištění je výborné, protože máme všechny zaměstnance plně kvalifikované. 

Kolektiv je stabilní. Získali jsme finanční prostředky na funkci asistenta pedagoga v MŠ i 

v ZŠ.  

Škola se snaží o vstřícnost vůči rodičům, zřizovateli i okolí. Aktivně se podílí na 

společenském životě obce pořádání akcí nebo spolupráci při zajišťování akcí. 

Spolupráci se zřizovatelem hodnotíme jako výbornou, zájem zřizovatele o bezproblémový 

chod školy je velký, spolupráce je velice dobrá, je zřejmý velký zájem ze strany obce o to, 



aby škola dobře fungovala. Budova školy, která je v majetku obce, je velice dobře 

udržována a modernizována, obec je vstřícná k požadavkům školy.  

Spolupráce s obecními spolky a veřejností je také na dobré úrovni, snažíme se dle 

požadavků vypomáhat při různých akcích. 

V Závišicích dne 28. 8. 2020 

Zpracovala: Mgr. et  Mgr.  Šárka Chalupová, ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.1 

Plán akcí MŠ Závišice pro děti a rodiče -  školní rok 2019/2020 

 
ZÁŘÍ  

 Divadlo Letadlo – Výprava do lesa – 3. 9. 2019 – 800 

 Zahájení plaveckého výcviku – 6. 9. 2019 

 Informativní schůzka s rodiči dětí – 19. 9. 2019 – 1600 

 

ŘÍJEN 

 Zahájení zájmových aktivit  

 Divadlo Leonka – Jak se dráček vrátil  – 9. 10. 2019 - 1030 

 KoKino Kopřivnice – Pohádky naruby – Sovičky – 21. 10. 2019 - 930 

 Dýňování – společně s rodiči – 24. 10. 2019 – 1530  

 

LISTOPAD 

 Zahájení bruslení pro MŠ – 12. 11. 2019 

 Broučkování – společně s rodiči – 14. 11. 2019 - 1700 

 170. výročí Základní školy – 21. 11. 2019 – 1600 

 Beskydské divadlo Nový Jičín – Zimní příhody včelích medvídků – 25. 11. 2019 - 830 

 Rozsvěcování Vánočního stromu – Příjezd Mikuláše – 28. 11. 2019 - 1630 

 

PROSINEC 

 Návštěva Domova pro seniory Příbor – 2. 12. 2019 

 9. – 13. 12. 2019 – Lyžařský výcvik 

 Vánoce na dědině – Valašské muzeum v přírodě – Rožnov p.R. – 12. 12. 2019 

 Komorní sbor Masarykova gymnázia Příbor – 18. 12. 2019 

 Perníkové dopoledne – v rámci provozu MŠ  

 Vánoční besídka – v Pohostinství u Kremlů – 20. 12. 2019 - 1600 

Děti obou tříd se zapojily do charitativního projektu „Ježískova vnoučata“, vyrobily a odeslaly 

vánoční přání pro opuštěné seniory.  

 

LEDEN 

 Kokino Kopřivnice – pásmo pro MŠ – Vrabečci – 20. 1. 2020 

 Individuální schůzky – SOVIČKY – informace o dětech pro rodiče – 28. 1. 2020 – dle 

harmonogramu 

 

ÚNOR 

 Individuální schůzky – VRABEČCI – informace o dětech pro rodiče – 13. 2. 2020 - dle 

harmonogramu 



 Maškarní bál – v Pohostinství u Kremlů - 15. 2. 2020 - 1500  

 

 

BŘEZEN 

COVID - 19 

DUBEN 

COVID - 19 

KVĚTEN 

 Zápis do MŠ – 12. 5. 2020 - 1500 

 

ČERVEN 

 Oslava Dne dětí v MŠ – soutěžní dopoledne na školní zahradě – 1. 6. 2020 

 Skupinové fotografování  

 

V období uzavření MŠ z důvodu Covid-19 byly dětem, dle zájmu rodičů, dováženy úkoly a aktivity na 

doma.  

 

 

 

Příloha č.2 

Plán akcí ZŠ Závišice-  školní rok 2019/2020 

 

Datum Název akce Zodpovědný 

2.9 

 

Slavnostní zahájení školního roku 

Příprava tříd 

všichni 

tř. učit. 

3.9. Vyučování do 11,40 hod. 

Zahájení ŠD a obědů 

všichni 

4.9. Zahájení vyučování dle rozvrhu. 

Odevzdat TK,TV, ŽK, plán aktivit na školní rok 

 

9.9. Zahájení plaveckého výcviku  Hellerová, 

Chalupová, Jarolím 

10.9. Třídní schůzky v 15,30 hodin – úvodní  všichni 

20.9. Odevzdat plány učiva, ostatní plány.  

26.9. Jablíčkový den – 8,00-10,00 hod. všichni 

Říjen    

3.10. Školení MAP Kopřivnice 

Schůze Spolku rodičů 

Chalupová 

Chmelařová 



11.10. Schůze spolku rodičů – 16,00 hodin Chalupová 

18.10. Dopravní výchova – praktická část všichni 

23.10. DVPP Metodická poradna NJ Chalupová 

23.10. Hájenka - Příběh jednoho odpadu  

                                – 8,00 – 1.-2.r. 

Chmelařová 

24.10. Hájenka - Energie hýbe světem 

– 8,00 – 3.-4.r.,    10,00 – 5.r. 

Chmelařová 

24.10. Lichnovský chytrolín – vědomostní soutěž Hellerová 

25.10. První pomoc – praktický nácvik, beseda Hellerová 

28.-30.10. Podzimní prázdniny – dovolená + studijní volno  

Listopad   

4.-8.11. Škola v přírodě Chmelařová 

15.11. „Věř si“ – preventivní program o šikaně Hellerová 

15.11. Ukončení 1. čtvrtletí 

Odevzdat: ŽK, zprávy za třídu, vyhodnocení 

písemek 

 

19.10. Třídní schůzky v 15,30 hod.  

22.11. Projektový den - Vánoční tvoření na jarmark všichni 

25.11. Změna rozvrhu – po ukončení plaveckého 

výcviku 

 

25.11. Svačinkový den 5.r. Chmelařová 

28.11. Mikuláš 16,00 hod.  

29.10. Vánoční posezení s besídkou - zaměstnanci  

Prosinec   

9.12. Pečení – projektová výuka 1.-5.r.  

9.12.- 13.12. Lyžařský výcvik 1.-2. ročník + MŠ Jarolím 

10.12. Vánoční dílničky ŠD  Jadrníčková, 

Davidová 

11.12. Dopravní výuka – teorie 2. skupiny  

13.12. Besídka + jarmark  



   

 Vánoční posezení s představením 

 v 16,00 hod. 

všichni 

18.12. Bruslení v Kopřivnici 9,00-11,00 hodin  

20.12. Posezení u vánočního stromu  

23.12.- 3.1. Vánoční prázdniny – čerpání dovolené a 

studijního volna dle rozpisu 

 

Leden   

6.1. Zahájení vyučování  

   

24.1. Uzavřena docházka a klasifikace za 1. pololetí  

27.1. Pedagogická rada   

27.1. Svačinkový den – 3.-4.r. Hellerová 

30.1. Recitační soutěž – Soutěž malých recitátoru všichni 

30.1. Vysvědčení  

31.1. Jednodenní pololetní prázdniny – studijní volno, 

dovolená 

 

Únor   

1.2. Pololetní prázdniny všichni 

12.2. Prevence neg. jevů  

Krizové situace – 1.-2.r. 

Rozvoj komunikačních dovedností, řešení 

konfliktních situací. 3.-5.r. 

 

15.2. Maškarní ples  

24.2.-28.2. Lyžařský výcvik 4.-5.r. Chalupová 

   

Březen   

2.3 - 6.3. Jarní prázdniny – čerpání dovolené a studijního 

volna 

 

 



 

 

Příloha č.3 

Plán akcí ŠD -  školní rok 2019/2020 

Září    „Skautí odpoledne“ – seznámení s činnostmi a hrami ze skautu 

 

Říjen  Záložky školám – „List za listem, baví mě číst“ – zapojení do 

projektu, výroba záložek pro slovenskou školu 

 „Halloweenské dílny“ pro rodiče a děti – výroba netopýra 

 

  Listopad  Tvořivé dílny – výroba adventního věnce 

  Tvoření na vánoční jarmark – svícen, stromeček z pomerančů 

 

Prosinec  Vánoční besídka a jarmark 

Vánoční dílničky pro rodiče a děti – výroba vánočního stromečku 

ze stužek 

 

Leden   Návštěva Adry – společné vyrábění ptačích zobů 

 

Únor   Sněhuláci pro Afriku – zapojení dětí do výroby sněhuláků 

 

Březen  Ukončení provozu ŠD z důvodu Covid 19  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.4 

ZŠ a MŠ Závišice, p.o., Závišice 110, 742 21 Kopřivnice 

  2019  

    

  hlavní činnost doplňková činnost 

výnosy MSK 8 673 455,00 0,00 

 EU - Šablony I. 106 523,00 0,00 

 EU - Šablony II. 531 806,54 0,00 

 SFŽP 95 087,00 0,00 

 obec 277 600,00 0,00 

 školné 153 100,00 0,00 

 stravné 456 610,00 0,00 

 nájem 0,00 0,00 

 FR, FRM 3 135,77 0,00 

 ostatní 14 673,42 0,00 

 celkem 10 311 990,73 0,00 

    

náklady mzdy 6 463 273,00 0,00 

 odvody 2 121 861,00 0,00 

 kooperativa 24 125,00 0,00 

 FKSP 125 883,00 0,00 

 potraviny 456 929,85 0,00 

 materiál 124 564,35 0,00 

 energie 0,00 0,00 

 cestovné 106,00 0,00 

 opravy 37 297,00 0,00 

 služby 488 410,18 0,00 

 ostatní 14 012,89 0,00 

 odpisy 10 000,00 0,00 

 DDHM 445 528,46 0,00 

   10 311 990,73 0,00 



    

výsledek    0,00 0,00 

 

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné 

sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus, z.ú.  

Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně 

postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke 

zlepšení kvality jejich běžného života. 

  

Základní škola a Mateřská škola 

Závišice 110, Kopřivnice, 742 21 

  

vydaný dne 16.06.2020 

 



  

Fond Sidus, z.ú. 

Primátorská 40 

180 00 Praha 8 

V Praze dne 16.06.2020 

  

Potvrzujeme, že 

Základní škola a Mateřská škola 

Závišice 110, Kopřivnice, 742 21 

se zúčastnila Veřejné sbírky č. S-MHMP/1476620/2015. 

  

Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú. 

Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 350,00 Kč. 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 

a  

Knižnica Jiřího Mahena v Brně 

 

udeľujú/udělují  

 

DIPLOM 
 

za účasť/za účast  

v 10. ročníku česko-slovenského projektu 
Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, báje, povesti a príbehy nepoznajú hranice 
Záložka do knihy spojuje školy: Pohádky, bajky, pověsti a příbehy neznají hranice 

 

Česko-slovenský projekt bol vyhlásený/byl vyhlášen  

k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2019/k Mezinárodnímu měsíci školní knihoven 2019 

pre základné školy a osemročné gymnáziá/pro základní školy a osmiletá gymnázia 

 

1. partnerská škola: ZŠ a MŠ Mlynky - Biele Vody 

2. partnerská škola: ZŠ a MŠ škola Závišice 

Organizátori/Organizátoři: 

 

 

                                   


