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                       Část  I. 
 

 

                                 Základní údaje o škole 
 

 

Název školy  
Základní škola a mateřská škola 

Šilheřovice, 

příspěvková organizace 
IČ 75029022 

Adresa Kostelní 230, 747 Šilheřovice 

Identifikátor zařízení 600 143 066 

Telefon 595 054 146 

Právní forma Příspěvková organizace 

Ředitelka školy Mgr. Silvie Žvaková 

Adresa bydliště Ovocná 259, 747 15 Šilheřovice 

Zástupce ředitelky školy Mgr. Ludmila Hlaváčková 

Adresa Františka Čechury 4465, Ostrava - Poruba 

 

Zřizovatel 

 
Obec Šilheřovice 

IČ 00300730 

Adresa Střední 305, 747 15 Šilheřovice 

Právní forma Obec 

Statutární zástupce Mgr. Radek Kaňa 

 

 

Odloučená pracoviště Střední 29, 747 15 Šilheřovice 

 

 

Součásti školy Kapacita 

Mateřská škola 50 dětí 

Základní škola 190 dětí 

Školní družina 30 dětí 

Školní jídelna – výdejna stravy v MŠ 55 jídel 
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                                 Charakteristika školy 
 

 Základní škola Šilheřovice je vesnickou základní školou. Výuka je zajišťována ve dvou 

školních budovách.  

 

Hlavní budova, ve které je umístěno ředitelství školy a třídy 2. stupně, se nachází v klidné okrajové 

části obce na ulici Kostelní 230.  

 

Budova je obklopena travnatými plochami, které jsou osázeny  okrasnými keři a stromy a je zde 

také velké travnaté hřiště a hřiště na vybíjenou. Hřiště jsou využívána k výuce tělesné výchovy a 

také slouží za příznivého počasí k relaxaci žáků o hlavní přestávce. 

 

V červenci a srpnu 2014 proběhla rekonstrukce této budovy školy v rámci programu Zelená 

úsporám (zateplení fasády, výměna oken a odvod dešťové vody). 

 

V červenci a srpnu 2015 byly rekonstruovány toalety v budově školy na ulici Kostelní 230 

a splňují tak přísné hygienické požadavky vyžadované po školách. 

 

V červenci 2016 došlo k výměně střešní krytiny na celé budově 2. stupně. 

Rovněž se uskutečnila výměna všech vnitřních dveří v ZŠ a MŠ. 

 

V červnu 2018 proběhla rekonstrukce malého multifunkčního hřiště u budovy 2. st. na ulici 

Kostelní 230, hrací plocha dostala nový asfaltový povrch a obec zakoupila nové koše a síť. 

 

Zároveň bylo upraveno zařízení pro skok do dálky – nová rozběhová dráha, kterou lze využít i jako 

běžeckou dráhu pro běh na 60m, bylo opraveno i doskočiště včetně nového písku. 

 

 Odloučené pracoviště se nachází  v centru obce u rušné komunikace na ulici Střední 29. Jsou zde 

umístěny třídy 1. stupně, školní družina, mateřská škola a výdejna stravy mateřské školy. V srpnu 

2013 zde byla vyměněna okna – havarijní dřevěná okna byla nahrazena plastovými, která rovněž 

zabrání úniku tepla. 

 

V červenci a srpnu 2016 proběhla rekonstrukce toalet na 1. stupni ZŠ, byla vyměněna linolea ve 

čtyřech třídách a v MŠ. 

 

V červenci 2017 došlo k výměně linolea ve sborovně 1. stupně i v jídelně MŠ a rekonstrukci 

sprchového koutu v koupelně MŠ. 

 

U budovy je školní hřiště, které je využíváno k výuce tělesné výchovy a ke hrám dětí školní 

družiny. Školní budova 1. stupně je spojena s tělocvičnou, která byla nově otevřena v únoru 2007. 

V ní probíhá výuka tělesné výchovy žáků školy a také se zde uskutečňují sportovní soutěže a 

turnaje žáků .  

 

Pravidelně využívají  tělocvičnu i žáci, kteří se zapojili do činnosti tanečních kroužků a míčových 

her. 
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Vzdělávací program školy 

 

  
 Ve všech třídách probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu   

 

    

                                                    Škola pro každého. 

  
 Jeden žák byl vzděláván podle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro 

žáky s lehkým mentálním postižením – příloha č. 2 a 3 k ŠVP Škola pro každého (9. ročník), 

Jeden žák s LMP zařazen v rámci inkluze do 6. třídy. 

 

Dvanáct žáků integrováno s vývojovou poruchou učení (3. – 9. ročník), pět žáků s poruchou 

chování (6. -  8. ročník). 

 

                               Počty žáků – září 2017 
 

 

Třída Počet žáků Z toho chlapci Z toho dívky 

I. 14 9 5 

II. 17 7 10 

III. 16 9 7 

IV. 14 8 6 

V. 22 17 5 

1. stupeň 83 50 33 

VI. 18 6 12 

VII. 17 4 13 

VIII. 19 8 11 

IX. 18 10 8 

2. stupeň 72 18 44 

Celkem 155 78 77 
 

                                   Změny v počtech žáků 
 

 
Odhlášení žáci v průběhu školního roku:   4     

 

Přihlášeni žáci v průběhu školního roku   6      
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Ročník 
POČET ODHLÁŠENÝCH 

ŽÁKŮ 

3. 2 

4. 1 

5. 1 

 

                                 Školní rok ukončilo 157 žáků. 
                  

 

 

            Žáci přijati do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/ 2019 

 
 

Počet přijatých dětí do 1. třídy 

 

11 

 

Počet odkladů školní docházky o 1 rok 

 

2 

 

     

 

                                           Školská rada 

 
 

                          Školská rada je šestičlenná a pracovala ve složení : 

 

 

 Jméno Zastupuje 

1 p. Jana Prokšová Rodiče (předsedkyně ŠR) 

2 p. Petr Klok Rodiče 

3 Jan Čecháček Obec Šilheřovice 

4 Mgr. Zdeněk Žvaka Obec Šilheřovice 

5 Mgr. Ludmila Hlaváčková Základní škola 

6 Mgr. Olga Tichá Základní škola 

 

 

 

                           Na naší škole nepracuje odborová organizace ČMOS 
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Část II. 
 

Výsledky výchovy a vzdělávání – červen 2018 
 

 

Ročník Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním Prospělo Neprospělo 
Průměr 

třídy 

1. 15 15 0 0 1,0 

2. 17 17 0 0 1,02 

3. 15 13 2 0 1,28 

4. 12 2 10 0 1,75 

5. 22 10 14 0 1,73 

1. - 5.  83 57 26 0 1,35 

6. 19 11 8 0 1,35 

7. 18 8 10 0 1,63 

8. 19 9 10 0 1,62 

9. 18 8 10 0 1,48 

6. - 9.  74 36 38 0 1,52 

Celkem: 157 93 64 0 1,43 
 

 

POČET  NEOMLUVENÝCH  HODIN: 

 
Ve školním roce 2017/ 2018 se neomluvené hodiny nevyskytly. 

 

KÁZEŇSKÁ  OPATŘENÍ 

 
 

Počet pochval třídního učitele 83 

Počet pochval ředitelky školy 0 

Počet napomenutí třídního učitele 10 

Počet důtek třídního učitele 5 

Počet důtek ředitelky školy 2 

Snížená známka z chování 0 

 

 



 8 

Část III. 
 

 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 
 

 
Ve školním roce 2017/ 2018  na naší škole neproběhla kontrola ČŠI. 

  

 

Část IV. 
 
 

Mgr. Silvie Žvaková ředitelka školy 

Mgr. Ludmila Hlaváčková zástupce ředitelky školy 

Mgr. Pavlína Řehánková výchovná poradkyně 

Mgr. Olga Tichá Metodik ICT  

Mgr. Jana Ratimorská učitelka 

Mgr. Katarína Ďurajková učitelka 

Mgr. Pavla Kačmářová (dlouhodobá   

                                             nemoc) 
učitelka 

Mgr. Jarmila Chamrádová učitelka 

Mgr. Petra Fojtíková učitelka 

Mgr. Lucie Plačková 
školní metodik prevence 

rizikového chování 

Mgr. Adéla Kalíková (zástup)  

Mgr. Jarmila  Adedeji (zástup) učitelka 

Mgr. Táňa Mikulčáková                  učitelka (MD) 

Mgr. Kateřina Bachroníková zástup za MD 

Mgr. Jindřiška Mertová Školní asistent 

Iveta Koperová 
vychovatelka školní 

družiny 

Zuzana Demková školnice 

Emílie Panochová uklízečka 

 
 

 

 



 9 

 

Členění pedagogických pracovníků podle věku 

 
 

13 pedagogických pracovníků – ZŠ 

4 pedagogické pracovnice - MŠ 

 

 

 

Věk Muži Ženy Celkem 

Do 20 let 0 0 0 

21 – 30 let 0 1 1 

31 – 40 let 0 4 4 

41 – 50 let 0 3 3 

51 – 60 let 0 5 5 

Nad 60 let 0 4 4 

Celkem 0 17 17 
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Rozdělení kabinetů a dalších úkolů 
 

Jméno Kabinety, kroužky 

Mgr. Petra Fojtíková 

Akce „Zdravé zuby“ 

Kroužek anglického jazyka v 1. ročníku 

Správce počítačové učebny na 1. stupni 

Klub mladých čtenářů 

Mgr. Ludmila Hlaváčková 

Plavecký výcvik žáků 

Ovoce do škol 

Člen Školské rady 

Zápis do 1. třídy 

Akce „Školní mléko“ 

Inventarizace 

 

Mgr. Pavla Kačmářová 

 
Kabinet tělesné výchovy 

Iveta Koperová 

Taneční kroužek – 9. třída 

Kroužek při ŠD - TV 

Kroužek VV při ŠD 

Kroužek předškoláků VŠEZNÁLEK 

Mgr. Pavla Kalvarová 

Sklad učebnic pro 1. stupeň 

Kabinet pomůcek 1. - 5. ročníku 

Integrovaní žáci 

Zdravotník školy 

Mgr. Lucie Paterová 

Kultura FKSP 

Integrovaní žáci 

Kulturní akce pro 1. stupeň 

Mgr. Katarína Ďurajková  

Kabinet matematiky 

Kabinet Vv a Pč 

Kulturní akce pro 2. stupeň 

Kabinet fyziky 
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Jméno Kabinety, kroužky 

Mgr. Pavlína Řehánková 

Kabinet dějepisu, zeměpisu a občanské 

výchovy 

Integrovaní žáci 

Učitelská a žákovská knihovna 

Seminář z Čj pro žáky 9. tř. 

Výchovný poradce 

Mgr. Olga Tichá 

Kabinet přírodopisu 

Člen Školské rady 

Metodik ICT  

Kabinet informatiky 

Učebna informatiky na 2. stupni ZŠ 

Mgr. Lucie Plačková 

Sklad učebnic pro 2. stupeň 

Školní metodik prevence 

Integrovaní žáci 

Kabinet HV 

Mgr.  
Dopravní výchova 

Kabinet Čj, Nj, Aj 

Mgr. Kateřina Bachroníková 
Videotéka 

Kabinet chemie 

Mgr. Silvie Žvaková 

Koordinátor s družební školou 

Jednání se zastupitelstvem obce 

Vedení FKSP 

Zpracování materiálů pro Školskou radu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

         Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 

Název programu Datum 
Počet 

zam. ZŠ 
Jméno 

BOZ PO    26.8.2017 22 Všichni zaměstnanci školy 

Společní vzdělávání aneb žák s potřebou 

podpůrných opatření v běžné ZŠ 

21.9 – 

13.10.2017 
3 

Mgr. Bachroníková 

Mgr. Hlaváčková 

Mgr. Žvaková 

Sebepoškozování v dětském a 

adolescenčním věku 
26.9.2017 3 

Mgr. Hlaváčková 

Mgr. Plačková 

Mgr. Tichá 

Jak dělat matematiku zábavně 6.10.2.017 2 
Mgr. Fojtíková 

Mgr. Tichá 

Podpora čtenářské gramotnosti napříč 

vyučovacími předměty 
16.10.2017 2 

Mgr. Chamrádová 

Mgr. Plačková 

Geny a výchova dítěte 17.10.2017 3 

Mgr. Hlaváčková 

Mgr. Ratimorské 

Mgr. Žvaková 

Účinné strategie při výchově neklidného a 

agresivního dítěte 
7.11.2017 6 

Mgr. Fojtíková 

Mgr. Hlaváčková 

Mgr. Hluchníková 

Mgr. Kalíková 

Mgr. Řehánková 

Mgr. Žvaková 

Podpora čtenářské gramotnosti napříč 

vyučovacími předměty 
20.11.2017 1 Mgr. Ratimorská 

Žák s potřebou podpůrných opatření 

v běžné ZŠ 
7.12.2017 13 Všichni ped. prac. ZŠ 

Přestup dítěte z MŠ do ZŠ 20.3.2018 1 Mgr. Hlaváčková 

Vybudování a uplatňování rodičovské 

autority 
10.4.2018 2 

Mgr. Hlaváčková 

Mgr. Žvaková 

Kvalifikační studium 2 roky 1 Mgr. Tichá 

Odměny a tresty ve výchově 22.5.2018 2 
Mgr. Hlaváčková 

Mgr. Žvaková 
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                        Údaje o zapojení školy do DVPP  

                        v rámci celoživotního vzdělávání                  
 

Jméno Název programu Místo studia 
Počet  

semestrů 

Mgr. 

Hlaváčková 

Funkční studium vedoucích pracovníků 

škol a školských zařízení I. 
NIDV Ostrava 3 

ŠMVZP – rozšiřující studium 

(školy pro mládež vyžadující zvláštní 

péči) 

Univerzita Palackého v 

Olomouci  

Pedagogická fakulta 

6 

Mgr. 

Kačmářová 
Rozšiřující studium 

Speciální pedagogika 

Ostravská univerzita 

v Ostravě 

Pedagogická fakulta 

6 + 2 

Mgr. 

Řehánková 
Studium pro výchovné poradce 

DVPP č.j. 7721/2015-1-

323 
4 

Mgr. Tichá 

Koordinace v oblasti informačních a 

komunikačních technologií 
NIDV 2 

Kvalifikační studium  F1 NIDV Opava 4 

Mgr.  

Žvaková 

Specializační studium jazykového 

vzdělání pro učitele 1. stupně ZŠ  

- anglický jazyk 

Ostravská univerzita 

v Ostravě 

Pedagogická fakulta 

4 

Funkční studium vedoucích pracovníků 

škol a školských zařízení I. 
NIDV Ostrava 3 

 

 

Samostudium :  

 Důsledně pracovat se ŠVP, zaznamenávat možné změny, případně úpravy. 

 Vzhledem k úspěšnému získání grantu EU – šablony 2016 bylo samostudium zaměřeno na  

vybraná vzdělávání v rámci tohoto grantu 

DVPP  

 Pedagogičtí pracovníci se vzdělávali v souladu s požadavky školy a podle nabídky NIDV 

Ostrava a KVIC Opava a Ostrava. 
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Údaje o zapojení školy do rozvojových 
 

a mezinárodních programů ve školním roce 
 

2017/2018 
 

Název programu 

a projektu 
Zdroj financování 

Podpora 

volnočasových 

aktivit žáků na CZ – 

PL pohraničí 

 

Žádost o přístřešek k naučné zahradě s možností výuky v přírodě a k 20. 

výročí spolupráce ZŠ Šilheřovice a SP Chalupky (smlouva o spolupráci škol 

byla podepsaná 11.3.1999) 

Šablony II. 
Schválena žádost MŠMT EU – peníze školám ZE  ŠKOLY  DO  ŽIVOTA 

pro MŠ, ZŠ a nově i pro ŠD v celkové výši 1 253 176 Kč. 

 

 

 

Část V. 
 

 

 

Správní řízení 
 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

Odklad školní docházky 2 0 

Přijetí k základnímu 

vzdělávání 
11 0 

Prominutí úplaty za ŠD 0 0 

Povolení individuálně 

vzdělávacího plánu 
18 0 

Přestup z jiné ZŠ 6 0 
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Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 
 

Celkový počet žádostí o informace 0 

Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí 

o neposkytnutí informace 
0 

Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání 

rozhodnutí o neposkytnutí informace 
0 

Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona 
Sankční 

řízení nebyla 

Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období by 

byly k dispozici v archivu školy. 

 

 

 

 

Část VI. 
 

 

 

Další údaje o škole 
 

 

Mimoškolní aktivity  
 

 

 Školní družina 
 

 V letošním školním roce navštěvovalo školní družinu 30 dětí s pravidelnou docházkou. 

Většina dětí byla z 1. a 2. třídy.  

 

Provoz ŠD: 

 

pondělí -  čtvrtek do 17.00 hod. 

pátek do 17.30 hod. 
 

ŠD pracuje podle Školního vzdělávacího plánu pro ŠD: 

 

„Školní družina pro každého“ 
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(příloha č. 1 k ŠVP Škola pro každého) 

  

Tento ŠVP je průběžně plněn. Plán akcí na tento školní rok byl splněn. 

 

V měsíci červnu byla ukončena celoroční hra  LETEM  SVĚTEM  ZA  ZVÍŘÁTKY zaměřená na 

znalosti o životě zvířat. Děti se zúčastnily výtvarných soutěží, zapojily se aktivně do akcí Unie 

rodičů i ZŠ. Již tradičně absolvovaly v měsíci dubnu – červnu projekt  BEZPEČNÉ  PRÁZDNINY. 

 

V rámci ŠD pracuje každou středu výtvarný kroužek. 

 

V letošním školním roce otevřela ŠD kroužek  CVIČENÍ  NA  VELKÉM  MÍČI. 

Cvičení vychází z potřeb zdravého vývoje dětí, pomáhá správnému držení těla, posiluje hluboký 

stabilizační systém. 

Žáci přistupovali ke cvičení s radostí a nadšením. Kroužek bude pokračovat i v příštím roce. 

 

ŠD byla vybavena dataprojektorem, byly zakoupeny knihy do dětské knihovničky a doplněn 

výtvarný materiál. 

 

V jídelně Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb se zaměřujeme na kulturu stolování a 

zdvořilé chování k obsluhujícímu personálu. V souvislosti s každodenním přesunem na oběd se 

zaměřujeme na sebeobslužné činnosti a důsledné dodržování bezpečnosti. 

 

Ve ŠD se především zaměřujeme na efektivní využívání volného času. Poskytujeme prostor pro 

rozvíjení individuálních zájmů dětí. Přípravě na vyučování se věnujeme prostřednictvím 

didaktických her. Dětem je poskytnut prostor pro plnění domácích úkolů. 

Zvláštní péče je věnována IŽ. 

 

Činnost školní družiny probíhá za úzké spolupráce s vyučujícími, s vedoucími kroužků, s vedením 

školy. Vychovatelka se řídí pokyny PPP.  

 

Větší kázeňské přestupky se nevyskytly žádné, drobné přestupky jsou ihned řešeny. Konflikty mezi 

dětmi probíráme vysvětlením, domluvou. 

 

V příštím školním roce bude kapacita školní družiny rovněž naplněna. 
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Mimoškolní zájmové útvary 

 

Kroužky v ZŠ ve školním roce 2017/2018 

 

 Vyučující Název kroužku Den Čas 

1 Mgr. Fojtíková Anglický jazyk pro 1. tř. Úterý 14.15 – 15.00 

2 Mgr. Chamrádová Pedagogická intervence Středa 14.00 – 14.45 

3 Mgr. Kalíková 

Pedagogická intervence Čtvrtek 14.00 – 14.45 

Doučování žáků (GRANT) Středa 14.00 – 15.00 

4 Andrea Klapcová Keramika (1x za 14 dnů) Pondělí 15.00 – 16.30 

5 Iveta Koperová 

Taneční kroužek pro 9. tř. Pondělí 16.30 – 17.30 

VŠEZNÁLEK Úterý 16.30 – 17.30 

8 Mgr. Plačková Pedagogická intervence Pondělí 14.30 – 15.15 

9 Mgr. Řehánková 

Pedagogická intervence Čtvrtek 6.55 – 7.40 

Doučování žáků (GRANT) Liché středy 
14.15 – 15.15 

15.20 – 16.20 

10 Mgr. Tichá Doučování žáků (GRANT) Středa 6.50 – 7.50 

11 p. Skopalíková Taneční škola Čtvrtek 14.00 – 15.00 

12 p. Petr Kuchta Rytmik - florbal Středa 14.30 – 16.30 

 

V tomto školním roce pracovalo v naší škole 13 zájmových útvarů a doučování žáků, které vedlo  

7 pedagogických pracovníků ZŠ a 3 pracovníci jiných subjektů. 
 

Díky obětavosti a ochotě pedagogických pracovnic s dětmi pracovat i ve svém volném čase se práce 

dařila, děti trávily volný čas smysluplně a volnočasové aktivity v kroužcích rozvíjely u dětí smysl 

pro kolektiv, kamarádství, motorickou obratnost, soutěživost, návyk relaxace tvořivou činností, 

učily se prohrávat i vítězit. 
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Doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem z českého jazyka 

 

 

Mgr. Pavlína Řehánková 

 

 
Seminář z českého jazyka pro žáky 9. tř. byl koncipován jako systematická příprava k přijímacím 

zkouškám na střední školy. Probíhal od měsíce října 2017 do dubna 2018. Bylo přihlášeno 15 žáků. 

Seminář probíhal v liché středy jako „dvouhodinovka“, tj. od 14.15 do 16.15. 

 

V semináři se nejprve opakovalo celé tvarosloví (morfologie) a následně skladba (syntax). Poté 

přišlo na řadu učivo stylistické (sloh) a literatura (přehled literárních pojmů, spisovatelů a jejich děl 

– včetně hlavních postav v jednotlivých dílech). 

 

Po souhrném zopakování učiva základní školy byla velká pozornost věnována testovým úlohám – 

mluvnickým, slohovým a literárním. Důraz byl rovnoměrně kladen na všechny složky českého 

jazyka. Žákům byly rovněž zadávány testy jako domácí příprava. Tyto testy byly následně společně 

kontrolovány. Zvláštní zřetel byl věnován tomu, v čem chybovalo větší procento žáků. 

 

 

 

 

Taneční kroužek 

 

Vychovatelka ŠD Iveta Koperová 

 

 
 

Také v letošním roce pracoval Taneční kroužek určený žákům 9. třídy. 

Hlavním úkolem kroužku byl nácvik předtančení na ples Unie rodičů.  

 

Žáci pracovali s velkou pílí a nadšením, což bylo na výsledku práce opravdu znát. 

 

Se svým číslem vystoupili na akci UR Den pro ženu v sále Střední školy hotelnictví, gastronomie a 

služeb v Šilheřovicích a na akci OÚ Stavění máje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

 

 

Doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem z českého jazyka 

 

 

Mgr. Olga Tichá 

 

 

 

Seminář probíhal od října do května vždy ve středu od 6.50 do 7.50 hod. Přihlášeno 

bylo 15 žáků, kteří pravidelně do kroužku docházeli. 

 

Náplní bylo zopakovat a prohloubit znalosti z hodin matematiky a připravit tak žáky 

na přijímací zkoušky na střední školy. 

 

Po zopakování učiva základní školy byla věnována pozornost testovým úlohám. 

Žákům byly zadávány testy jako domácí příprava, tyto testy byly následně společně 

testovány. 

 

 

Kroužek  VŠEZNÁLEK 

 

Vychovatelka ŠD Iveta Koperová 

 

 

 
Kroužek Všeználek navštěvovaly všechny děti budoucí 1. třídy. Scházely se od února každé úterý v 

16.30 hod.v 1. třídě.  

 

Děti se zde seznamovaly s prostředím ZŠ a třídy, hravou formou se učily rozpoznávat hlásky, dělit 

slova na slabiky, seznamovaly se s geometrickými tvary. 

 

Největší důraz byl kladen na správné držení psacího náčiní formou grafomotorických cviků. 

Děti si vyzkoušely práci v sešitě. 

 

Činnost byla obohacena o práci na interaktivní tabuli. 

 

Kroužek pravidelně navštěvovala budoucí třídní učitelka 1. tř. Mgr. Ludmila Hlaváčková, aby 

viděla děti při práci. 

 

Cílem kroužku bylo především udržet pozornost dětí plných 45 minut – tedy 1 vyučovací hodinu. 

V průběhu celé této přípravy byl velký důraz kladen na správné sezení při práci v lavici a psaní. 

 

Všechny děti pracovaly výborně, snažily se ze všech sil, účel kroužku byl splněn. 
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Kroužek anglického jazyka pro 1. třídu 

 

Mgr. Petra Fojtíková 

 

    
Kroužek anglického jazyka pro malé školáčky probíhal ve školním roce 2017/2018 každé úterý po 

vyučování od 14.15 hod. do 15.00 hod. Do kroužku docházelo pravidelně 17 žáků. 

 

Jeho hlavní náplní bylo plynule navázat na výuku AJ v MŠ, zopakovat s dětmi známá slovíčka a 

rozšiřovat jejich slovní zásobu o nové pojmy tak, aby na ně navázala výuka ve 2. tř. 

 

Žáci se učili  hravou formou – pomocí svých smyslů rozeznávat předměty samostatně, ve dvojicích 

i ve skupinách. Nová slovíčka procvičovali v písních, říkadlech a pohybových hrách, 

prostřednictvím soutěží, malováním obrázků, hledáním dvojic v „živém“ pexesu. 

 

V průběhu našich společných setkání byly probrány tyto okruhy:  

 

 Barvy 

 Tvary 

 Čísla do 12 

 Názvy zvířat (domácích i cizokrajných) 

 Školní potřeby 

 Vánoce 

 Rodina 

 Velikonoce 

 Oblečení 

 Hračky  

 Lidské tělo 

 Roční období 

 Dopravní prostředky 

 Zelenina 

 Ovoce 

 Jídlo a nápoje 

 Základní fráze (uvítání, představení se, loučení, běžné pokyny) 

 Nejpoužívanější slovesa 
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                                           Přehled kulturních akcí  
 

                               ve školním roce 2017/2018 
 

 
 

Říjen 

 
 Divadélko nekouše pro 1. i 2. st. 

 Werichovi – 1. i 2. st. 

 

Listopad 

 
 Den válečných veteránů 

 Indie – cestopisný program 

 Stařenka Morava vypráví 

 

Prosinec 

 
 Mikulášské karaoke v KD Šilheřovice 

 Návštěva kina v Ostravě 

 Rozsvícení vánočního stromu 

 

Leden 

 
 Maškarní ples v Chalupkách 

 Exkurze 8. a 9. tř. v Osvětimi 

 

 

Únor 

 
 Maškarní ples v Šilheřovicích 

 Návštěva 8. tř. v Centru trampolín (odměna za 1. místo na dětské mašk. Plese UR 

 

Březen 

 
 Den pro ženu – vystoupení žáků na akci UR 

 Vítání jara v Polsku 

 Anglické divadlo pro 3. – 7. tř. 

 Vítání občánků 
 

Duben 
 

 Beseda s poslancem Herberkem Paverou – 2. st. 
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Květen 

 
 Beseda se spisovatelkou Evou Tvrdou pro 2. st. ZŠ 

 Školní výlety 

 

 

Červen 

 
 Ukázka práce s dravými ptáky  

 Loučení s 9. tř. 

 Po stopách Rothschildů 

 Návštěva místní knihovny – čeští spisovatelé a ilustrátoři 

 

 

 

                                       Přehled vzdělávacích akcí  
 

                               ve školním roce 2017/2018 
 

 

 

Září 
 

 Zahájení kroužku AJ s rodilým mluvčím v 6. a 7. třídě 

 Preventivní přednáška  ZDRAVÝ  ŽIVOTNÍ  STYL pro 1. a 2. tř. 

 Projekt Edison 

 Dopravní výchova v Hlučíně pro 3. tř. 

 Naučná školní zahrada – 1.a 2. setkání v rámci grantu euroregionu Silesia 

 

Říjen 

 
 Drakiáda – akce UR 

 Naučná školní zahrada – 3.a 10. setkání v rámci grantu euroregionu Silesia 

 Dopravní výchova v Hlučíně pro 4. tř. 

 Láska ano, děti ještě ne  – preventivní program pro 8. a 9. tř. 

 Werichovi 

 Setkání rodičů s psychologem v rámci grantu EU – peníze školám (Geny a výchova dítěte) 

 

Listopad 
 

 Dopravní hřiště pro 8. tř. – teorie dopravních předpisů 

 Den válečných veteránů 

 Preventivní program pro 3. tř. – Komunikace a vztahy ve třídě 

 Setkání rodičů s psychologem v rámci grantu EU – peníze školám (účinné strategie přo 

výchově neklidného a agresivního dítěte) 

 Vánoční výstava výtvarných prací žáků ZŠ 
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Prosinec 

 
 Mikulášské karaoke v KD Šilheřovice 

 Informa Ostrava 

 

 

Leden 

 
 Návštěva 9. tř. na ÚP v Ostravě 

 Program k volbě povolání pro 8. a 9. tř. 

 

 

Únor 

 
 Preventivní program pro 4. a 5. tř.  NECH  MĚ  BÝT 

 Zahájení kroužku Všeználek pro budoucí 1. tř. 

 Svět techniky v Ostravě – program pro 7. – 9. tř. 

 

 

Březen 

 
 Preventivní program pro 1. st. – ZDRAVÍ  MÁME  JENOM  JEDNO 

 Lyžařský výcvik pořádaný UR 

 Naučná školní zahrada – 11.- 13. setkání v rámci grantu euroregionu Silesia 

 Preventivní program pro 6. a 7. tř. VZTAHY  VE  TŘÍDĚ  A  KOMUNIKACE 

 Projektová výuka v 1. tř. Veselé zoubky 

 
 

Duben 

 
 Den Země – UKLIĎME  ČESKO – spolupráce s OÚ 

 Prověrka BOZ 

 Afrika – přednáška pro celou ZŠ 

 Naučná školní zahrada – 14.- 16. setkání v rámci grantu euroregionu Silesia 

 

 

Květen 

 
 Pasování 1. tř. na ČTENÁŘE 

 Zahájení plavecké výcviku pro 2. – 4. tř. 

 Noční pochod pro rodiče s dětmi – akce OÚ 

 Dopravní výchova pro 4. tř. – praktické znalosti 

 Ochrana člověka za mimořádných událostí – ukázka práce záchranného systému  

      v Hlučíně – 2.st. 

  

Červen 

 
 Ochrana člověka za mimořádných událostí – 1. st. 

 Prezentace SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích – 8. tř. 
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Akce Základní školy ve školním roce 2017/2018 
 

 

 Datum Akce 

Září 

1.9. 

Slavnostní vítání dětí do 1. tř. (Mgr. Kalíková) 
 

Do 1. třídy nastoupilo 14 žáků (5 dívek a 9 chlapců). 

Třídní učitelkou je Mgr. Ludmila Hlaváčková. 
 

V letošním školním roce navštěvuje ZŠ v Šilheřovicích 154 dětí. 

11.9. – 15.9. Projekt EDISON 

18.9. Preventivní přednáška pro 1. a 2. třídu: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

18.9. 3. tř. absolvovala 1. část (teoretickou) dopravní výchovy v Hlučíně 

19.9. 
1. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu 

euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA – 1. setkání 

25.9. 2. setkání grantu  NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA – 2. setkání 

26.9. 
4. setkání s rodiči v rámci grantu MŠMT  MÁME  RÁDI  NAŠI 

ŠKOLU (přenášející PhDr. Nora Gavendová) 
  

 

 

ŘÍJEN 

Datum Akce 

2.10. Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (3. tř.) 

2.10. 
3. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního 

grantu euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA 

3.10. Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (4. tř.) 

4.10. Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (2. tř.) 

5.10. Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (5. tř.) 

5.10. 
4. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního 

grantu euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA 

6.10. Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (6. a 7. tř.) 

9.10. 
5. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního 

grantu euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA  

11.10. 
6. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního 

grantu euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ  

11.10. Divadélko nekouše – vystoupení pro děti 1. i 2. stupně 

12.10. Dopravní výchova 4. třídy v Hlučíně 

16.10. 
7. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního 

grantu euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA 

17.10. 

5. setkání s rodiči v rámci grantu MŠMT  MÁME  RÁDI  NAŠI 

ŠKOLU (přenášející PhDr. Nora Gavendová). 

Téma: Geny a výchova dítěte 

18.10. 
Preventivní program pro 8. a 9. tř. v Hlučíně: 

Láska ano, děti ještě ne 

19.10. 
8. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního 

grantu euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA 

20.10. Nácvik evakuace osob v ZŠ 

24.10. 
9. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního 

grantu euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA 

30.10. 
10. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního 

grantu euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA 
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 Datum Akce 

LISTOPAD 

6.11. Velká soutěž v ZOO Ostrava (Mgr. Tichá) 

7.11. 

6. a poslední setkání s PhDr. Norou Gavendovou pro rodiče žáků  

ZŠ, téma: Účinné strategie při výchově neklidného a agresivního 

dítěte 

8.11. 
Recitační soutěž a Gymnáziu J. Kainara v Hlučíně 

(soutěžící Hana Konečná, příprava a doprovod Mgr. Plačková) 

10.11. Dopravní výchova pro žáky 8. tř. (Hlučín) 

10.11. 
Účast 9. tř. na pietní akci Den válečných veteránů 

(Mgr. Řehánková, Mgr. Žvaková) 

14.11. Cestopisný pořad T. Kubeše pro 1. st.:  INDIE 

15.11. Preventivní program pro 3. tř.:  Komunikace a vztahy ve třídě 

28.11. Naučný program pro 1. st.  STAŘENKA  MORAVA  VYPRÁVÍ 

 
 

 Datum Akce 

PROSINEC 

1.12. 
Informa Ostrava – žáci 8. a 9. tř. se měli možnost seznámit 

s nabídkami středních škol a učilišť v příštím školním roce 

1.12. 
Rozsvícení vánočního stromu v obci – koledy nacvičily  

Mgr. Bachroníková a Mgr. Fojtíková 

5.12. Žáci 9. třídy prošli obcí v kostýmech Mikuláše, čertů a andělů 

8.12. 

Mikulášské karaoke v Kulturním domě Šilheřovice (akce UR). 

Žáci 9. třídy postrašili tradičně všechny menší děti, přijely i děti 

z partnerské školy v Chalupkách 

(Mgr. Hluchníková) 

11.12. Inventarizace majetku ZŠ    (Mgr. Hlaváčková) 

22.12. 
Návštěva kina v Ostravě (6. – 8. tř.),  9. tř. bowling v 

Ludgeřovicích) 

 
 

 

 Datum Akce 

LEDEN 

10.1. Návštěva 9. tř. na Úřadu práce v Ostravě 

17.1. Program k volbě povolání 8.tř. + 9. tř. 

19.1. Beseda pro 9. třídu 

25.1. Maškarní ples v Chalupkách 

31.1. 
1. – 9. třídě rozdán výpis vysvědčení za 1. pololetí školního 

roku 2017/2018 

1.2. Exkurze 8. a 9. tř. do Osvětimi 

2.2. Pololetní prázdniny 
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 Datum Akce 

ÚNOR 

1.2. 
Výtvarná soutěž  LANDECKÉ  POVĚSTI – 9. tř. – 1. místo  

(Mertová, Jurošková, Krzikallová) 

9.2. Zahájení kroužku VŠEZNÁLEK  pro předškolní děti 

8.2. Olympiáda v Aj v Opavě – Ondřej Volejníček 

14.2. Preventivní program pro 4. a 5. tř. NECH  MĚ  BÝT 

17.2. 
Maškarní ples UR v Šilheřovicích, na který přijela i partnerská 

škola z Chalupek 

23.2. Recitační soutěž v Hlučíně 

23.2. 
Návštěva 8. tř. v CENTRU  TRAMPOLÍN – cena za 1. místo na 

dětském maškarním plese UR 

27.2. 7. – 9. tř. navštívila Svět techniky v Ostravě 

 

 

 Den Akce 

BŘEZEN 

2.3. Preventivní program pro 1. st.  ZDRAVÍ  MÁME  JENOM  JEDNO 

5. -

9.3. 

Lyžařský výcvik pořádaný UR ve Filipovicích, 

Hotel Stará pošta 

10.3. Vítání občánků – program ZŠ 

15.3.  
11. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Chalupek v rámci příhraničního grantu 

euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA 

17.3. Den pro ženu – akce UR, na které vystoupili žáci ZŠ 

20.3. Soutěž v ZOO Ostrava 

20.3. Akce v ZŠ Chalupky VÍTÁNÍ  JARA  

21.3. 
Preventivní program pro 6. a 7. tř.  VZTAHY  VE  TŘÍDĚ  A  

KOMUNIKACE 

22.3. 
12. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Chalupek v rámci příhraničního grantu 

euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA 

24.3. Bruslení ve sportovní hale v Bohumíně – akce UR 

29.3. 
13. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Chalupek v rámci příhraničního grantu 

euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA 
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 Datum Akce 

DUBEN 

4.4. 
14. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Chalupek v rámci příhraničního 

grantu euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA 

6.4. Zápis dětí do 1. tř. (nastoupí 11 žáků) 

6.4. 
UKLIĎME  ČESKO – celostátní akce, ZŠ ve spolupráce s OÚ 

pomohla uklidit obec a její okolí 

6.4. 
Na ZŠ a MŠ Šilheřovice proběhla prověrka BOZ – bez 

připomínek a závad. 

9.4. Afrika – naučná přednáška pro celou ZŠ 

12.4. 
15. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Chalupek v rámci příhraničního 

grantu euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA 

17.4. 
16. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Chalupek v rámci příhraničního 

grantu euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA 

18.4. 
Návštěva Mgr. Herberta Pavery – přednáška pro 8. a 9. tř. 

POSLANECKÁ  SNĚMOVNA 

26.4. 
Přátelské setkání pátých tříd  základních škol Markvartovice a 

Šilheřovice (turnaj v tělocvičně a prohlídka školy) 

 

                                     

 Datum Akce 

KVĚTEN 

10.5. Zahájení plaveckého výcviku pro 2. – 4. tř. v Kravařích 

11.5. Noční pochod pro rodiče s dětmi – akce OÚ 

14.5. Fotografování žáků 

22.5 Beseda se spisovatelkou Mgr. Evou Tvrdou na 2. st. ZŠ 

23.5. – 25.5. Školní výlet 9. tř. 

 25.5. Školní výlet 6. – 8. tř. 

25.5. Výlet 1. st. ZŠ   

28.5. Dopravní hřiště Hlučín – praktické znalosti – 4. tř. 

30.5. Atletická olympiáda v Hlučíně (4. + 5. tř.) 

31.5. 
Ochrana člověka za mimořádných událostí – 2. st. – ukázka práce 

záchranného systému v Hlučíně 
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 Datum Akce 

ČERVEN 

4.6. Ochrana člověka za mimořádných událostí – 1. část, 1. st. 

5.6. Ochrana člověka za mimořádných událostí – 2. část, 1. st. 

5.6. 1. tř. navštívila s Mgr. Bachroníkovou Landek 

5.6. 

Olympiáda příhraničních škol v Bienkowicích 

1. místo – gmina Křižanovice 

2. místo ZŚ Hať 

3. místo ZŚ Śilheřovice 

12.6. Ukázka práce s dravými ptáky pro 1. st. 

13.6 

Žáci 8. tř. navštívili v rámci prezentace Střední školu hotelnictví, 

gastronomie a služeb v Šilheřovicích, kde se seznámili se studijními 

obory, které tato SŠ nabízí. 

20.6. Návštěva místní knihovny – čeští spisovatelé a ilustrátoři 

21.6. Účast ZŠ na akci OÚ -  PO  STOPÁCH  ROTSCHILDŮ 

22.6. Zábavné odpoledne – akce UR v Baumšuli 

28.6. Loučení s 9. třídou a rozdání vysvědčení vycházejícím žákům 

29.6. Předání vysvědčení žákům 1. - 8. třídy, zakončení školního roku 
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Účast žáků v soutěžích 
 

BIOLOGIE 
 

 Velká cena ZOO Ostrava  

  

  Soutěž mladých zoologů 

 

 Soutěž v prvouce a přírodovědě ZDRAVÉ  ZUBY 

 

 Školní kolo  BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY 

 

 

VÝTVARNÁ  VÝCHOVA 

 
 Výtvarná soutěž  BAREVNÝ  PODZIM 

 

 Výtvarná soutěž  LANDECKÉ  POVĚSTI – 1. místo 

 

 Výtvarná soutěž  KRÁSNÁ  JAKO  KVÍTKA  JE  TA  ZEMĚ 

 

 Výtvarná soutěž  SVĚT  OČIMA  DĚTÍ (100. výročí vzniku ČSR) 

 

 Výtvarná soutěž  MÁME  RÁDI  PŘÍRODU   

 

 Výtvarná soutěž  NAMALUJ  SVŮJ  SVĚT   

 

 Výtvarná soutěž   ŠŤASTNÉ  STÁŘÍ  OČIMA  DĚTÍ 

 

 Výtvarná soutěž  SCI-FI  FANTASY 

 

 Výtvarná soutěž   POHÁDKOVÉ  POSTAVY (Klokánek) 

 

 

CIZÍ  JAZYK 

 
 Okresní kolo jazykové olympiády (Aj) 
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LITERATURA 
                                                      

 

 ČERTOVSKÉ  POHÁDKY – literární soutěž 

 

 Literární soutěž  V KRUHU  RODINY 

 

 Literární soutěž  BÁSEŇ 

 

 Soutěž České pošty v psaní dopisů na téma  JSEM  DOPIS  CESTUJÍCÍ  V ČASE (3. místo) 

 

 

RECITACE, 
 

 Recitační soutěž v Hlučíně (okrskové kolo)  

 

 Dětská scéna 2018 Hlučín 

 

 Recitační soutěž – Gymnázium J. Kainara v Hlučíně 

 

 

MATEMATIKA 
 

 PANGEA – matematická soutěž 

 

 PYTHAGORIÁDA – matematická soutěž 

 

 Matematická soutěž  KLOKAN + CVRČEK + KLOKÁNEK  

 

 

TĚLESNÁ  VÝCHOVA 
 

 Olympiáda příhraničních škol v Bienkowicích – 3. místo 

 

 Atletické mistrovství škol Hlučínska 

 

 Street Hockey 6. - 7. tř. – ZŠ Šilheřovice a ZŠ Ludgeřovice  
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Spolupráce školy s dalšími subjekty 
 

 
 

Školní rok 2017/2018 byl opět bohatý na společné akce s družební školou v Chalupkách. Byl 

zpracován plán společných akcí pro žáky školy, který byl splněn. 

 

Vzájemně se navštívily děti obou škol u příležitosti Mikuláše a maškarních plesů. 

Další společnou akcí byla březnová soutěž  VÍTÁNÍ  JARA v Chalupkách, kde soutěžili i naši žáci 

v kategorii TANEC.  

 

Uskutečnila se také společná mnohá setkání pedagogů partnerských škol v rámci grantu NAUČNÁ  

ŠKOLNÍ  ZAHRADA 

 

 

 

Plán příhraniční spolupráce  
 

ZŠ Šilheřovice a SP Chalupky pro školní rok 2017/2018 

 

 

Měsíc Datum Akce 

Září 18.9. Společná porada- sestavení plánu spolupráce 

Prosinec 8.12. 
Mikulášská diskotéka v Šilheřovicích (UR) –  

čertovské KARAOKE - 16.30 – 19.30 hod. 

Únor 17.2. Maškarní ples v Šilheřovicích – 14.30 kinosál 

Březen 20.3. Soutěž talentů – Vítání jara v Chalupkách 

Červen 20.6. Závěrečné vyhodnocení spolupráce – setkání pedagogů 

Září – duben  
 16 setkání v rámci grantu Naučná školní zahrada 

mikroprojektů Silesia – spolupráce na ČS - PL pohraničí 
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Bohatá byla činnost Unie rodičů. 

 

Proběhly tyto akce : 

 

 

 Drakiáda na hřišti TJ Sokol 

 

 Mikulášské karaoke pro děti 

 

 Rodičovský ples 

 

 Dětský maškarní ples 

 

 Dětský den – dárkové poukázky 

 

 Sportovní den 

 

 Den pro ženu 

 

 

   

Všechny akce byly úspěšné. Unie rodičů finančně přispěla všem žákům nemalou částkou na školní 

výlety v závěru školního roku, rozdala věcné dary 1. třídě v září na vítání dětí do 1. třídy, 9. třídě 

přispěla v den slavnostního předání vysvědčení na upomínkové předměty a závěrečný večírek,  

5. třída obdržela příspěvek, za který třídní učitelka koupila všem dárek jako památku na ukončení  

docházky na 1. stupeň ZŠ. 

 

 

Školská rada byla šestičlenná, vyjadřovala se k výroční zprávě o činnosti školy a také k 

problematice školy. 
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Účast žáků a pedagogů na životě v obci 

 
 

 Kulturní vystoupení dětí u příležitosti zahájení školního roku 

 

 Kulturní vystoupení dětí na setkání s místními seniory 

 

 Mikuláš v Klubu důchodců (9. tř.) 

 

 Velká vánoční výstava výtvarných a rukodělných prací žáků  školy v budově 2. st. 

 

      na ulici Kostelní 230 

 

 Pěvecké vystoupení žáků školy na zpívání u stromečku – akce OÚ 

 

 Den válečných veteránů 

 

 Spolupráce s místní knihovnou  

 

 Knihovnické lekce 

 

 Ples Unie rodičů 

 

 Maškarní karaoke pro děti 

 

 Sportovní den – akce UR 

 

 Rozloučení s IX. třídou 

 

 Vítání občánků v sále OÚ  

 

 Den Země ve spolupráci s OÚ 

 

 Pasování dětí 1. tř. na  ČTENÁŘE – spolupráce s místní knihovnou 
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Minimální preventivní program  
 

 

Minimální preventivní program školy vycházel ze sledování volnočasových aktivit dětí a z úzké 

spolupráce s rodiči, především s Unií rodičů při ZŠ. Žáci školy navštěvovali zájmové kroužky, 

obory ZUŠ a výuku náboženství. 

 

Žáci rádi sportovali a využívali  i odpoledne programů na školních počítačích, připravovali se na 

soutěže. Často byla využívána i tělocvična. Škola úzce spolupracovala s rodiči. Velmi dobrá byla i 

spolupráce se Školskou radou a Unií rodičů.   

 

Protidrogový program i boj proti kriminalitě, násilí i šikaně prolíná všemi učebními plány,  je 

zařazen i do školního vzdělávacího programu. Menší nesrovnalosti mezi žáky byly ihned řešeny, 

učitelé si všímali i nevhodné slovní komunikace mezi žáky. 

 

Ve školním roce 2017/ 2018 nebyly řešeny žádné závažnější výchovné problémy. 

Zneužívání drog se na naší škole neobjevilo.  

 

Školní metodik prevence rizikového chování pravidelně navštěvoval schůzky metodiků prevence a 

spolupracoval s okresní metodičkou.  

 

Plán stanovený na úseku protidrogové prevence byl splněn. 

 

 

 

 

Výchovné poradenství 
 

 

Plán práce na úseku výchovného poradenství byl plněn dle časového harmonogramu a akce byly 

konzultovány s vedením školy. 

 

Ve školním roce 2017/2018 bylo 18 vycházejících žáků IX. třídy.  

 

Velmi dobrá byla spolupráce s dyslektickými asistentkami. 

 

Během školního roku byly ihned řešeny všechny kázeňské přestupky a věnována pozornost 

docházce a omlouvání absence žáků školy.  

 

Úzká spolupráce byla rovněž s odborem sociálně právní ochrany dětí v Hlučíně během jejich 

návštěv ve škole. 

 

Výchovná poradkyně se zúčastňovala vzdělávacích akcí, spolupracovala s PPP v Hlučíně a Ostravě 

a se  SPC v Opavě 
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                                                      Závěr 
 

 
Hlavní cíle a úkoly, které byly stanoveny pro školní rok 2017/ 2018 byly splněny. 

 

Velkou pozornost věnovali pedagogičtí pracovníci úpravám a doplňování ŠVP a grantu 

EU – peníze školám – ŠABLONY 2016, který v červnu 2018 skončil. 

 

Bohatá a pestrá byla nabídka zájmových útvarů (13 kroužků a doučování). Spousta dalších 

mimoškolních aktivit – sportovní turnaje,  olympiády, kulturní akce, výstavy, soutěže -  daly dětem 

možnost účelného a aktivního využití  volného času. Žáci se zapojili do soutěží a olympiád. 

 

Po celý rok vládla ve škole  klidná, příjemná atmosféra plná pohody, důvěry a nových dobrých 

nápadů. 

 

 

 

 

 

 

V Šilheřovicích  25. 8. 2018  

 

 

 

                                                                              ---------------------------------------------        

                                               Mgr. Silvie Žvaková, 

                                                                                                ředitelka školy 

 

 

 

Projednáno v pedagogické radě  3.9.2018 

 

 

 

 

 

Projednáno ve Školské radě    8.10.2018                                                                                         

 

 

 

                                                                                ------------------------------------------- 

                                                                                                  Jana Prokšová 

                                                                                          předsedkyně Školské rady 

 

 


