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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. 

 

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. 

 

Vzdělávací program školy 
 
  

 Ve všech třídách probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu   
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                                                    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 (8. ročník), 

Jeden žák s LMP zařazen v rámci inkluze do 4. třídy. 

 

Jedenáct žáků integrováno s vývojovou poruchou učení (2. – 8. ročník), pět žáků s poruchou 

chování (5. -  9. ročník). 
 

                               Počty žáků – září 2016 

 

 

Třída Počet žáků Z toho chlapci Z toho dívky 

I. 17 7 10 

II. 16 9 7 

III. 16 8 8 

IV. 22 17 5 

V. 22 9 13 

1. stupeň 93 50 43 

VI. 19 4 15 

VII. 23 11 12 

VIII. 19 10 9 

IX. 10 4 6 

2. stupeň 71 29 42 

Celkem 164 79 85 

 

 

                                   Změny v počtech žáků 

 

 
Odhlášení žáci v průběhu školního roku:       7 žáků 

 

 

Přihlášeni žáci v průběhu školního roku         3 žáci 

 

 

 

Ročník Jméno žáka 

1. Tomáš Prokop 
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3. Tereza Hlobilová 

7. Jozef Petr Piaček 

 

                                   

                                  Školní rok ukončilo 160 žáků. 
                  

 

 

            Žáci přijati do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/ 2018 
 

 

Počet přijatých dětí do 1. třídy 

 

14 

 

Počet odkladů školní docházky o 1 rok 

 

1 

 

     

 

 

                                           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 p. Pavel Kolaska 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 2017 

 

 

Ročník Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním Prospělo Neprospělo 
Průměr 

třídy 

1. 18 18 0 0 1,0 

2. 16 16 0 0 1,13 

3. 14 11 3 0 1,24 

4. 22 13 8 1 1,61 

5. 22 17 5 0 1,27 

1. - 5.  92 75 16 1 1,25 

6. 18 9 9 0 1,50 

7. 22 10 12 0 1,58 

8. 18 13 5 0 1,39 

9. 10 0 10 0 2,12 

6. - 9.  68 32 36 0 1,65 

Celkem: 160 107 52 1 1,45 

 

 

POČET  NEOMLUVENÝCH  HODIN: 

 
Ve školním roce 2016/ 2017 bylo 7 neomluvených hodin 

 

KÁZEŇSKÁ  OPATŘENÍ 

 
 

Počet pochval třídního učitele 82 

Počet pochval ředitelky školy 6 

Počet napomenutí třídního učitele 7 

Počet důtek třídního učitele 3 

Počet důtek ředitelky školy 2 
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Snížená známka z chování 1 

 

 

Část III. 

 

 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 
 

 
Ve školním roce 2016/ 2017  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 ICT koordinátor 

Mgr. Ivanka Lukavcová učitelka 

Mgr. Katarína Ďurajková učitelka 

Mgr. Pavla Kačmářová učitelka 

Mgr. Eva Lamschová učitelka 

Mgr. Petra Fojtíková učitelka 

Mgr. Lucie Plačková 
Školní metodik prevence 

rizikového chování 

Mgr. Magdalena Hluchníková učitelka 

Mgr. Táňa Mikulčáková                  Učitelka (MD) 

Mgr. Kateřina Bachroníková Zástup za MD 

Iveta Koperová vychovatelka školní družiny 

Zuzana Demková školnice 

Terezie Reichlová uklízečka 
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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 5 5 

41 – 50 let 0 3 3 

51 – 60 let 0 5 5 

Nad 60 let 0 3 3 

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 

Integrovaní žáci 

Mgr. Ludmila Hlaváčková 

Plavecký výcvik žáků 

Ovoce do škol 

Člen Školské rady 

Zápis do 1. třídy 

Inventarizace 

Mgr. Pavla Kačmářová 

Klub mladých čtenářů 

Kabinet tělesné výchovy 

Akce „Školní mléko“ 

Iveta Koperová 

Taneční kroužek – 9. třída 

Kroužek při ŠD - REBELKY 

Kroužek VV při ŠD 

Kroužek předškoláků VŠEZNÁLEK 

Mgr. Eva Lamschová 

Sklad učebnic pro 1. stupeň 

Kabinet pomůcek 1. - 5. ročníku 

Integrovaní žáci 

Zdravotník školy 

Mgr. Ivanka Lukavcová 

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 

Výchovný poradce 

Mgr. Olga Tichá 

Kabinet přírodopisu 

Člen Školské rady 

ICT koordinátor 

Kabinet informatiky 

Učebna informatiky na 2. stupni ZŠ 

Mgr. Lucie Plačková 

Sklad učebnic pro 2. stupeň 

Školní metodik prevence 

Seminář z Čj pro 9. tř. 

Integrovaní žáci 

Kabinet HV 

Mgr. Magdalena Hluchníková 
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 
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         Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 

Název programu Datum 
Počet 

zam. ZŠ 
Jméno 

 
BOZ PO 

 

     26.8.2016 22 
Všichni zaměstnanci 

školy 

Žák s potřebou podpůrných opatření 7.12.2016 13 Pedagogové ZŠ 

Putování s Erasmem Únor 2017 2 Hlaváčková, Žvaková 

Specifika výchovy a vzdělávání 

Integrovaných dětí 
17.1.2017 10 

Fojtíková  

Hlaváčková 

Hluchníková 

Kačmářová 

Lamschová 

Lukavcová 

Plačková  

Řehánková 

Tichá 

Žvaková 

Efektivní komunikace nejen s dětmi 21.2.2017 10 

Bachroníková 

Ďurajková 

Fojtíková  

Hlaváčková 

Hluchníková 

Kačmářová 

Lamschová 

Řehánková 

Tichá 

Žvaková 

10 výchovných zásad, které by měl každý 

rodič znát a respektovat 
11.4.2017 4 

Hlaváčková 

Lamschová 

Lukavcová 

Žvaková 

Inspirace pro učitele – matematická 

gramotnost 
6.3. + 3.4.2017 1 Kačmářová 

Čtenářská gramotnost a její využití pro 

osobnostní vývoj žáka 
7. + 8.6.2017 2 

Koperová 

Řehánková 

Výuka anglického jazyka v „Mixed-

Ability Classes“ na 2. st. ZŠ 
14. + 15.6.2017 1 Hluchníková 

GeoGebra ve výuce geometrie na 2. st. 

ZŠ 

24.4.,15.5.,22.5., 

29.5.,5.6.,19.6. 

2017 

1 Ďurajková 

Burza nápadů učitelů matematiky 15.3.2017 2  
Ďurajková 

Tichá 
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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 

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 

 

2016/2017 

 
    

Název programu 

a projektu 

Zdroj financování 

Operační program 

Vzdělávání pro 

konkurenceschopnos

t, EU – peníze 

školám, 

MÁME  RÁDI  

NAŠI  ŠKOLU 

EU, MŠMT 

 

V letošní školním roce byla ZŠ a MŠ Šilheřovice schválena žádost o 

podporu z výzvy OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ ve výši 562 496 Kč. 

 

Do projektu, který je v ZŠ zaměřen na vzdělávání pedagogických 

pracovníků (ČJ, M), doučování žáků, setkávání s rodiči, tandemovou výuku 

Aj s rodilým mluvčím a inkluzi, se zapojilo všech 13 ped. pracovníků. 

V MŠ se pedagogové věnovali prevenci logopedických vad, specifické práci 

s dvouletými dětmi, čtenářské pregramotnosti, setkávání s rodiči a čerpáním 

zkušeností prostřednictvím návštěv v jiných MŠ. 

 

Z části finančního příspěvku BYLY v ZŠ zakoupeny dataprojektory do 

dalších tříd  

1. i 2. stupně ZŠ a v MŠ byla vybavena zahrada. 

Podpora 

volnočasových 

aktivit žáků na CZ – 

PL pohraničí 

NAUČNÁ  

ŠKOLNÍ  

ZAHRADA 

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia 

Podpora 

volnočasových 

aktivit žáků na CZ – 

PL pohraničí 

SPOLEČNĚ  

MŮŽEME  VÍCE  -  

MŠ 

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia 

Projekt  EDISON 

V červnu začala příprava do zapojení multikulturního vzdělávacího projektu 

Edison, který zahájíme v září 2017. 

. Tento projekt spojuje mladé lidi odlišných národností a kultur a seznamuje 

je tak s tradicemi a zvyklostmi různých zemí. 

Do Šilheřovic přijede skupina 3 - 4 studentů ze zahraničí a formou 

připravených prezentací budou seznamovat žáky základní školy se svou 

zemí. Přínos tohoto projektu vidíme jak v zdokonalování se v anglickém 
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jazyce, neboť veškeré prezentace budou probíhat v angličtině, tak i 

v prohloubení multikulturní výchovy a geografických znalostí světa. 

Studenti budou ubytováni v rodinách žáků základní školy, kterým bychom 

chtěli tímto moc poděkovat za poskytnutí sociálního zázemí pro jednotlivé 

studenty. 

Věříme, že projekt Edison bude přínosem pro nás pro všechny a poskytne 

nám mnoho dalších prožitků a poznatků o jiných zemích a kulturách. 

 

 

 

 

Část V. 

 

 

 

Správní řízení 
 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

Odklad školní docházky 1 0 

Přijetí k základnímu 

vzdělávání 
14 0 

Prominutí úplaty za ŠD 1 0 

Povolení individuálně 

vzdělávacího plánu 
15 0 

Přestup z jiné ZŠ 3 0 

 

 

 

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. 
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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“ 

 

(příloha č. 1 k ŠVP Škola pro každého) 

  

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

 

Již tradičně v měsíci květnu a červnu proběhl projekt „Bezpečné prázdniny“ a byla ukončena hra 

„Indiánský rok“. Zúčastnili jsme se výtvarných soutěží vyhlášených časopisem Dráček. Každý 

měsíc jsme se zapojili do soutěže s detektivem Koumesem. 

 

V rámci ŠD pracuje již druhým rokem kroužek výtvarné výchovy. 

 

Dětem je od 15.15.hod. poskytován prostor pro psaní domácích úkolů, mnohým žákům je věnována 

individuální péče. 

 

Část finančních prostředků byla použita na nákup výtvarného materiálu a loutkového divadla. 

 

Děti ŠD se aktivně zapojily do akcí ZŠ a Unie rodičů. 

 

 

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. 
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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. 

 

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 – říjen 2016 – květen 2017 

 

 

VYUČUJÍCÍ NÁZEV  KROUŽKU 

p. Iveta Koperová 

Taneční kroužek 9. tř. 

Výtvarný kroužek při ŠD 

Rebelky 

VŠEZNÁLEK pro předškoláky 

Mgr. Pavlína Řehánková 
Doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem 

p. Adamcová Mažoretky 

Mgr. Plačková 
Doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem 

Mgr. Kačmářová 
Doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem 

Mgr. Fojtíková 

Doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem 

Angličtina v 1. třídě 

Mgr. Tichá 
Doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem 

Ondřej Chlebiš Golf 

p. Lucie Skopalíková Taneční škola Ostrava 

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

6 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, 



 

 19 

učily se prohrávat i vítězit. 

 

Doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem z českého jazyka 

 

 

Mgr. Petra Fojtíková 

 

 
 

Ve školením roce 2016/2017 byl na ZŠ v Šilheřovicích realizován projekt dotovaný z prostředků 

EU. Jeho cílem bylo poskytnout vybraným žákům pedagogickou podporu v oblastech, kde by mohli 

být stiženi školním neúspěchem (např. u aplikace problematického učiva).  

V 5. třídě se projektu, se souhlasem rodičů, účastnilo 6 dětí. Celkem se realizovalo 32 vyučovacích 

hodin (60 minutových), na nichž bylo znovu probráno, vysvětleno i procvičeno učivo, které 

vybraným žákům působilo buď komplikace s pochopením, či vlastním uplatněním. S žáky jsme 

problematické věci znovu probrali a většinou hravou formou (např. soutěžemi a pozitivním 

hodnocením) aplikovali. 

Projekt byl zaměřen na udržení adekvátní klasifikace vybraných studentů v jednotlivých 

předmětech tak, aby nedošlo k razantnímu zhoršení jejich výsledků. Po ukončení projektu lze 

konstatovat, že u žádného žáka 5. třídy nedošlo k výraznému zhoršení stud. výsledků, naopak jejich 

znalosti a užívané postupy korespondují s výsledky ostatních žáků. Cíl projektu byl naplněn - žádný 

žák 5. třídy nebyl bezprostředně ohrožen školním neúspěchem. 
 

 

Taneční kroužek 

 

Vychovatelka ŠD Iveta Koperová 

 

 
 

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

Hlavním úkolem byl nácvik předtančení na rodičovský ples. Vybrali jsme remix z muzikálu 

Pomáda. 

 

Žáci přistupovali nácviku velmi zodpovědně, což bylo na výsledku práce opravdu znát. 

 

Se svým číslem vystoupili i na Vítání jara v Polsku a na Dni pro ženu v sále Střední školy 

hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích. 
 

 

 

 

Kroužek  VŠEZNÁLEK 

 

Vychovatelka ŠD Iveta Koperová 

 

 

 
Kroužek Všeználek navštěvovalo 16 dětí budoucí 1. třídy. Scházely se každé úterý v 16.30 hod. 

v 1. třídě.  

 

Děti se zde hravou formou seznamovaly s prostředím ZŠ a třídy. 

 

Důraz byl kladen na správné držení psacího náčiní formou grafomotorických cviků. 
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Děti si vyzkoušely práci v sešitě. 

 

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. 

 

 

 

 

Kroužek  REBELKY 

 

Vychovatelka ŠD Iveta Koperová 

 

 

 
Taneční kroužek Rebelky navštěvovalo 13 žákyň. Většina děvčat byla z 5. třídy. 

 

V tomto školním roce jsme se více zaměřily na kondiční aerobik, zkusily jsme i jednoduchou 

sestavu s použitím stepu. 

 

Nadále jsme se věnovaly jednoduchým sestavám, kde se na výběru hudby podílela i děvčata. 

 

Již tradičně se kroužek Rebelky postaral o zábavu na maškarním plese, kde zapojil do tance i ostatní 

děti. 

 

S nejoblíbenější sestavou žákyně vystoupily i na akci Vítání jara v Polsku. 
 

 

 

Výtvarný kroužek při ŠD 

 

Vychovatelka ŠD Iveta Koperová 

 

 

 

 

Doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem z českého jazyka 

 

 

Mgr. Lucie Plačková 

 

 

 
Toto doučování probíhalo v období od  října 2016 do února 2017, a to pravidelně každou středu od 

14.00 hod. do 15.00 hod. a účastnili se jej 4 žáci 9. ročníku naší školy. 

 

Jako náplň doučování bylo zvoleno učivo, které žákům činí největší obtíže. Samozřejmě bylo do 

jednotlivých hodin učivo řazeno od jednoduššího k těžšímu. 

 

V prvních čtyřech hodinách se žáci zabývali slovními druhy, v následujících hodinách pak přišly na 

řadu základní větné členy (podmět a přísudek), rozvíjející větné členy (přívlastek, předmět, 
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příslovečné určení), souvětí souřadné, poměry mezi větami hlavními, druhy vět vedlejších 

(podmětná, přísudková, přívlastková, předmětná, příslovečná). 

 

Všechny hodiny měly danou jednotnou strukturu. V úvodu byla zopakována teorie k danému učivu, 

jednoduchý a přehledný zápis byl vlepen do sešitu, následovalo procvičování teorie formou 

testových úloh a práce s textem, ke konci hodiny dostali žáci domácí úkol. 

 

Kladně byla hodnocena především pravidelná docházka žáků a jejich připravenost. Domácí úkoly 

měli vždy hotové a připravené ke společné kontrole, vždy se snažili učivo si osvojit a zorientovat se 

v něm. 

 

Doučování žáků v rámci grantu MŠMT probíhalo i ve 4. tř. s Mgr. Kačmářovou a na 2. stupni 

s Mgr. Řehánkovou a Mgr. Tichou. 
 

 

 

Kroužek anglického jazyka pro 1. třídu 

 

Mgr. Petra Fojtíková 

 
    
Kroužek anglického jazyka pro malé školáčky probíhal ve školním roce 2016/2017 každé pondělí 

po vyučování od 13.00 hod. do 13.40 hod. Kroužek navštěvovalo 14 žáků 1. třídy. 

 

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

rozšiřovat jejich slovní zásobu, na kterou naváží výukou ve 2. třídě. 

 

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 poky 
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                         Přehled kulturních a vzdělávacích akcí  

 

                               ve školním roce 2016/2017 

 

 

Září 
 

 Zahájení kroužku AJ s rodilým mluvčím ve 4. a 5. třídě 

 Dopravní výchova pro 3. tř. v Hlučíně 

 Exkurze 8. a 9. tř. v České televizi 

 Sokolníci – ukázka práce s dravými ptáky 

 

Říjen 

 
 Drakiáda – akce UR 

 Hudební pořad Toulavá kytara pro MŠ a 11 – 3. tř. ZŠ 

 ETIKETA – BESEDA PRO 2. ST. 

 Šikana a kyberšikana – preventivní program pro 4. a 5. tř. 

 Werichovci 

 

Listopad 

 
 Jsem cyklista – dopravní hřiště v Hlučíně – program pro 4. tř. 

 Dopravní hřiště pro 8. tř. – teorie dopravních předpisů 

 Diskotéka v partnerské škole v Chalupkách pro 2. st. 

 Šetříme s vodou – výchovný pořad pro 2. st. 

 Děják z rychlíku – Divadlo loutek Ostrava 

 Vánoční výstava výtvarných prací žáků ZŠ 
 

Prosinec 

 
 Mikulášské karaoke v KD Šilheřovice 

 Informa Ostrava 

 Vánoční Krakov – zájezd pro rodiče a děti 

 Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou pro žáky 1. st. 

 Návštěva kina v Ostravě 

 

Leden 

 
 Návštěva 9. tř. na ÚP v Ostravě 

 Beseda s cestovatelem Tomášem Kubešem – země Asie 

 Kyberšikana – preventivní program pro 6. a 7. tř. 

 Bruslení v Bohumíně 
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Únor 

 
 Maškarní ples v Chalupkách 

 Zahájení kroužku Všeználek pro budoucí 1. tř. 

 Maškaní ples v Chalupkách 

 Africká pohádka – dobrodružství Dr. Holuba pro 1. – 4. tř. 

 

 

Březen 

 
 Den pro ženu – vystoupení žáků na akci UR 

 Kyberšikana pro 8. a 9. tř. 

 Anglické divadlo pro 3. – 7. tř. 

 Vítání občánků 

 Projektová výuka v 1. tř. Veselé zoubky 

 Baletní představení Alenka v říši divů – ZUŠ Hlučín 

 
 

Duben 

 
 Den Země – cvičení v přírodě 

 Beseda s poslancem Herberkem Paverou – 2. st. 

 Kouzelná planeta – přednáška pro 1. st. 

 

Květen 

 
 Pasování 1. tř. na ČTENÁŘE 

 Nezkrotná Brazílie – přednáška pro celou ZŠ 

 Den matek v KD Šilheřovice 

 Beseda se spisovatelkou Evou Tvrdou pro 2. st. ZŠ 

 Ochrana člověka za mimořádných událostí  

  1. st.: Středa nám chutná – Divadlo loutek Ostrava – 2. – 4. tř. 

 Olympiáda v Hati 

 Školní výlety 

 

 

Červen 
 
 Den se složkami IHS – 4. + 5. tř. 

 Dopravní výchova pro 4. tř. – praktické testy 

 Prezentace SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích – 8. tř. 

 Loučení s 9. tř. 

 Bludiště  
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Akce Základní školy v jednotlivých měsících 

 

 Datum Akce 

ZÁŘÍ 

1.9. 

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

 

Do 1. třídy nastoupilo 17 žáků (10 dívek a 7 chlapců). 

Třídní učitelkou je Mgr. Ludmila Hlaváčková. 

 

V letošním školním roce navštěvuje ZŠ v Šilheřovicích 164 žáků. 
8.9. Fotografování žáků 1. třídy 
13.9. Zahájení kroužku AJ ve 4. a 5. třídě s rodilým mluvčím 

19.9. Dopravní výchova pro 3. třídu – Hlučín  (Mgr. Lukavcová) 

20.9. 
1. třídní schůzky, na kterých proběhne v každé třídě volba nových 

členů do Školské rady z řad rodičů na dobu 3 let. 

22.9. Exkurze 8. + 9. tř. v České televizi 

29.9. Sokolníci – ukázka práce s dravými ptáky 

    

 Datum Akce 

ŘÍJEN 

1.10. Drakiáda – akce UR 

5.10. Hudební pořad Toulavá kytara pro MŠ a 1. – 3. tř. ZŠ 

7.10. Etiketa, školní řád – beseda pro 2. stupeň ZŠ 

13.10. Preventivní program pro 4. a 5. tř. Šikana a kyberšikana 

16.10. Werichovci – viz. článek a fotografie (mgr. Fojtíková) 
 

 

V neděli, 16.10. 2016 se, v obci Markvartovice, uskutečnilo vzpomínkové odpoledne u příležitosti 

110 let od narození Jaroslava Ježka, jednoho ze zakládajících členů Osvobozeného divadla.  Právě 

děti naší ZŠ  (ze Šilheřovic) se účastnili celorepublikově vyhlášené literární soutěže tohoto spolku.  

Zvláštní cenu za svou slohovou práci – „3 přání pro Zlatou rybku“- kde se zabýval pocity 

hendikepovaných lidí, obdržel z 5. třídy Petr Sobol, následně byla přečtena i práce Žanety Máchové 

(5. třída) a část z textu Adama Steppka (3.třídy). Na toto krásné nedělní odpoledne žádný 

z účastníků hned tak nezapomeneme, protože jsme si odnesli nejen sladkou odměnu, knížečku 

s citáty J. Voskovce, J. Wericha a J. Ježka, ale především krásné zážitky. Všichni účastníci si na 

svou účast v soutěži vzpomenou ještě jednou a to tehdy, kdy jim bude předán „Pamětní almanach“, 

kde najdou otištěna nejen svá literární dílka, ale i výtvarné práce (malované žáky 1., 2., 3. a 5. 

třídy).  

V letošní školním roce byla ZŠ a MŠ Šilheřovice schválena žádost o podporu z výzvy OP VVV 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ ve výši 562 496 

Kč. 
 

Do projektu, který je v ZŠ zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků (ČJ, M), doučování 

žáků, setkávání s rodiči, tandemovou výuku Aj s rodilým mluvčím a inkluzi, se zapojilo všech 13 

ped. pracovníků. 

V MŠ se pedagogové věnovali prevenci logopedických vad, specifické práci s dvouletými dětmi, 

čtenářské pregramotnosti, setkávání s rodiči a čerpáním zkušeností prostřednictvím návštěv v jiných 

MŠ. 

 

Z části finančního příspěvku BYLY v ZŠ zakoupeny dataprojektory do dalších tříd  

2. i 2. stupně ZŠ a v MŠ byla vybavena zahrada. 



 

 25 

 

 

 

 

 Datum Akce 

LISTOPAD 

3.11. 

Dopravní hřiště Hlučín – JSEM  CYKLISTA - 4. tř. absolvovala 

1. část dopravní výchovy – teorii, praktická 2. část proběhne 

v jarních měsících     (Mgr. Kačmářová) 

9.11. Třídní schůzky na 1. a 2. stupni ZŠ 

10.11. 

HLUČÍNSKÝ  SLAVÍČEK – pěvecká soutěž 

1. místo:  Kristýna Balejová (1. třída), 2. třídu reprezentovala 

Zuzana Fulnečková                         (Mgr. Lamschová) 

11.11. 
Den veteránů, uctění památky obětem válek na místním hřbitově 

(9. tř., Mgr. Plačková) 

16.11. 

Dopravní hřiště Hlučín – 8. tř. absolvovala 1. část dopravní 

výchovy – teorii, praktická 2. část proběhne v jarních měsících 

(Mgr. Hluchníková) 

16.11. 
9. třída navštívila prezentaci SŠ hotelnictví, gastronomie a 

služeb v Kulturním domě Šilheřovice – účesy a líčení 

21.11. 
Diskotéka v partnerské škole v Chalupkách pro žáky 2. stupně 

(dozor Mgr. Plačková, Mgr. Tichá) 

25.11. 

Vánoční výstava výtvarných prací žáků v Kulturním domě 

Šilheřovice a zpívání u stromečku 

(nácvik koled Mgr. Bachroníková) 

26.11. Výchovný pořad Šetříme s vodou pro 2. stupeň ZŠ 

28.11. Divadlo loutek Ostrava – Děják z rychlíku – 4. + 5. tř. 

30.11. Vánoční fotografování na 1. st. ZŠ 
 

 

 

 

 Datum Akce 

PROSINEC 

2.12. 

Mikulášské karaoke v Kulturním domě Šilheřovice (akce UR). 

Všechny děti  tradičně řádně postrašili žáci 9. třídy 

(Mgr. Plačková, Mgr. Tichá) 

2.12. Informa Ostrava – 8. + 9. tř. (Mgr. Tichá, Mgr. Řehánková) 

3.12. 
Vánoční Krakov – ZŠ zorganizovala zájezd pro rodiče s dětmi 

(Mgr. Hluchníková) 

14.12. 
Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou pro žáky  

1. stupně ZŠ v sále OÚ    (třídní učitelé)     

18.12. Inventarizace majetku ZŠ    (Mgr. Hlaváčková) 

21.12. 
Výtvarné soutěže  MILUJEME  MAPY  a MÁME  RÁDI  

PŘÍRODU (8. + 9. tř. Mgr. Žvaková) 

22.12. Návštěva kina v Ostravě (6., 7. a 9. tř.) 
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 Datum Akce 

LEDEN 

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

12.1. 
Beseda s cestovatelem Tomášem Kubešem spojená 

s promítáním filmů na téma:  ZEMĚ  ASIE 

17.1. 1. setkání s rodiči v rámci grantu Šablony 2016 

19.1. Preventivní program pro 6. a 7. třídu: KYBERŠIKANA 

27.1. 
Výtvatná soutěž  PŘÍRODA  KOLEM  NÁS – 4. tř. 

 (Mgr. Kačmářová) 

28.2. 

Bruslení v Bohumíně 18.45 – 19.45 hod. jako poděkování 

žákům a jejich rodičům za podporu během vánoční výstavy 

výtvarných prací 

31.1. 
Rozdán výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 

2016/2017 

3.2. Pololetní prázdniny 

 

 

 

 Datum Akce 

ÚNOR 

1.2. 
Výtvarná soutěž  ZA  ČASŮ  ČESKÉ  KRÁLOVNY  MARIE 

TEREZIE – 2. stupeň ZŠ 

8.2. 
Maškarní ples v Chalupkách 

(doprovod žáků Mgr. Lamschová) 

9.2. Zahájení kroužku VŠEZNÁLEK  pro předškolní děti 

11.2. 
Maškarní ples UR v Šilheřovicích, na který přijela i partnerská 

škola z Chalupek 

13.2. Africká pohádka - Dobrodružství Dr. Holuba pro 1. – 4. tř. 

21.2. 2. setkání s rodiči v rámci grantu 

23.2. 

Recitační soutěž v Hlučíně - naši školu reprezentovali tito žáci: 

Natálie Schullová – 2. tř. 

Martina Fojtíková – 3. tř. 

Maxmilián Jakubík – 4. tř. 

Hedvika Zajíčková – 5. tř. 

Filip Gavliček – 7. tř. 
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Rodilý mluvčí na naší škole 

 

 

 

 

 

 
Rádi bychom občanům Šilheřovic představili našeho učitele anglické konverzace. Emmanuel Aisu 

Oyolo se do ČR přistěhoval před 5 lety. Nyní žije v Píšti. Zcela jistě jste mohli Emu potkat 

v obchodě na náměstí, jak si lámanou češtinou objednává jeho oblíbený hamburger. Ema nás 

vyučuje od září a moc jsme si ho oblíbili. Jeho hodiny jsou naučné a zábavné (samozřejmě tak, jak 

od všech našich učitelek). V hodině mluvíme jenom anglicky, takže nás to donutí procvičovat si 

slovní zásobu. Často se nás ptá na otázky k danému tématu a vždy se prostřídáme úplně všichni. 

Přinášíme krátký rozhovor s tímto naším lektorem. 

Jak se Vám žije v Česku? 

Dobře. 

 

Které jídlo Vám zde nejvíce chutná? 

Klobása a tlačenka. 

 

Co máte rád na české republice? 

Hodné a milé lidi. 

 

Máte rád české pivo? 

Ano, Radegast, Pillsner Urquell, Ostravar. 

 

Když jste žil ještě v Keni, slyšel jste někdy o České republice? 

Ne, slyšel jsem jen o Československu. 

 

Proč jste přišel do České republiky? 
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Mám rád dobrodružství, rád potkávám nové lidi a získávám nové zkušenosti. 

 

Líbí se Vám české ženy? 

Ano, samozřejmě. České ženy jsou krásné. 

 

Jak jste se dostal do Šilheřovic? 

Do Šilheřovic jsem se dostal díky paní učitelce Hluchníkové, která mi přislíbila, že pokud budu 

učit na této škole, bude mi chystat svačinky. Což se stalo asi jen dvakrát. 

 

Bylo v Keni něco, co Vám nyní hodně chybí? 

Chybí mi „blázniví“ lidé, zvířata, párty a hlučná auta. 

 

Jaký obor jste studoval? 

Studoval jsem informační technologii – IT. 

 

Jaké jsou Vaše koníčky? 

IT, grafika, jídlo, dívání se na televizi, čtení, sport, poznávání nových lidí, procházky v lese, 

řízení auta, spánek. 

 

Kolik máte sourozenců? 

Mám dva bratry a dvě sestry. 

 

Jaké země jste navštívil? 

Navštívil jsem: Holandsko, Slovensko, Rakousko, Polsko, Tanzánii, Ugandu. 

 

Navštívil jste někdy v poslední době svou rodinu? 

Ne, od té doby, co jsem se přistěhoval do České republiky, jsem s rodinou nebyl. 

 

Jaké jídlo Vám nejvíce chutnalo v Keni? 

Pilao – jsou to kousky masa s rýží – je to něco jako rizoto, ale chutná to lépe. 
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Máte rád zimu? 

Mám rád sníh, ale nemám rád zimu a zasněžené cesty. Už jsem zkoušel bruslit, ale lyžování mě 

teprve čeká.  

 

 

Hana Prokšová a kolektiv 8. třídy 

 

 

 

 
 

 Den Akce 

BŘEZEN 

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

16.3. Přednáška pro 8. a 9. tř. KYBERŠIKANA 

16.3. Anglické divadlo pro 3. – 7. tř. 

16.3. Turnaj se ZŠ Ludgeřovice – Street hockey 

18.3. Vítání občánků – 5. třída (Mgr. Fojtíková) 

21.3. 

Akce v ZŠ Chalupky VÍTÁNÍ  JARA – taneční vystoupení žáků 9. tř.  

Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat p. Adamcové a p. 

Karle Smolkové za dopravu dětí do školy v Chalupkách 

v dopoledních hodinách. 

24.3. 
Projektová výuka v 1. tř. VESELÉ  ZOUBKY ve spolupráci s DM 

drogerií   (Mgr. Žvaková) 

24.3. 
Soutěž VELKÁ  SOUTĚŽ  ZOO Ostrava 2017 

(Mgr. Tichá, Mgr. Bachroníková) 

29.3. 
Baletní představení ZUŠ Hlučín ALENKA  V ŘÍŠI  DIVŮ  

(1., 3. a 5. tř.) 

 

 
 

 

 

 Datum Akce 

DUBEN 

5.4. Den Země – pochodové cvičení na 1. stupni 

5.4. Beseda pro 2. stupeň s poslancem Herberkem Paverou 

11.4. 

3. setkání s rodiči žáků ZŠ v rámci grantu MÁME  RÁDI  

NAŠI  ŠKOLU – téma: 10 výchovných zásad, které by měl 

každý rodič znát a respektovat 

11.4. Přednáška KOUZELNÁ  PLANETA pro 1. stupeň 

20.4. Na ZŠ a MŠ Šilheřovice proběhla prověrka BOZ – bez 
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připomínek a závad. 

24.4. 
Přátelské setkání pátých tříd  základních škol Markvartovice a 

Šilheřovice (turnaj v tělocvičně a prohlídka školy) 

28.4. 
Zápis dětí do 1. tř. Je zapsáno 15 dětí, z toho 1 odklad školní 

docházky. 

25. – 28.4. Návštěva knihovny – 1. st. 

                                     

 

 

 Datum Akce 

KVĚTEN 

2.5. Pasování 1. tř. na ČTENÁŘE v místní knihovně 

11.5. Přednáška pro celou ZŠ Nezkrotná Brazílie v KD Šilheřovice 

12.5. Den matek v Kulturním domě Šilheřovice 

15.5. Zahájení plaveckého výcviku žáků 2. – 4. tř. 

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

17.5. Ochrana člověka za mimořádných událostí na 1. st.  

18.5. 

Olympiáda příhraničních škol v Hati 

1. místo – ZŠ Hať 

2. místo – Gmina Křižanovice 

3. místo – ZŠ Píšť 

4. místo – ZŠ Šilheřovice 

19.5. Divadlo loutek V Ostravě – 2. – 4. tř. STŘEDA  NÁM  CHUTNÁ 

24.5. Celostátní testování žáků 5. tř. 

24.5. – 25.5. 8. tř. - školní výlet + exkurze Praha 

25.5. Výlet 1. st. ZŠ  - Kopřivnice, Kunín 

25.5. – 26.5. 9. tř. – školní výlet Strážnice 

26.5. 6. + 7. tř. – školní výlet ZOO Lešná 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datum Akce 

ČERVEN 

1.6. Den se složkami IZS v Hlučíně – 4. + 5.tř. 

2.6. Fotografování žáků 

7.6. 

Dopravní výchova – autoškola Hlučín – 4. tř. 

Žáci si zkusili testy a praktické jízdy na kole. Výborným výsledkem 

je, že všichni obdrželi PRŮKAZ  CYKLISTY. 
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9.6. 

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. 

12.6. Setkání s rodiči, kteří se aktivně zapojí v září do projektu EDISON 

15.6. Žáci 5. a 8. tř. se zúčastnili soutěže BLUDIŠTĚ v České televizi 

23. – 25.6. Stanování – akce UR – výtvarná výzdoba 

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

30.6. Předání vysvědčení žákům 1. - 8. třídy, zakončení školního roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účast žáků v soutěžích 

 
 

 Velká cena ZOO Ostrava   

 

 Celostátní testování žáků 5. tř.   
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 Výtvarná soutěž  PŘÍRODA  KOLEM  NÁS  

 

 Výtvarná soutěž  MILUJEME  MAPY  

 

 Výtvarná soutěž  ZA  ČASŮ  ČESKÉ  KRÁLOVNY  MARIE  TEREZIE  

 

 Výtvarná soutěž  CESTA  DO  BUDOUCNOSTI 

 

 Výtvarná soutěž  časopisu Dráček  ŠMOULOVÉ   +   DETEKTIV  KOUMES 

 

 Výtvarná soutěž  MÁME  RÁDI  PŘÍRODU   

 

 Výtvarná soutěž  MALOVANÁ  PÍSNIČKA   

 

 Výtvarná soutěž  BAREVNÝ  PODZIM  

 

 Výtvarná soutěž  MÁTE  RÁDI  W + V + JEŽKA? 

 

 Výtvarná soutěž  ŠŤASTNÉ  STÁŘÍ  OČIMA  DĚTÍ 

 

 Školní kolo  BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY 

 

 BLUDIŠTĚ – v České televizi soutěžili žáci 8. tř.   

                                                         

 ČESKÁ  POŠTA - Mezinárodní soutěž v psaní dopisů  

 

 Taneční soutěž v Chalupkách  –  SOUTĚŽ  TALENTŮ  

 

 Matematická soutěž  KLOKAN + CVRČEK + KLOKÁNEK  

 

 Soutěž v prvouce a přírodovědě ZDRAVÉ ZUBY  

 

 GATE  COMPETITION 

 

 Recitační soutěž v Hlučíně (okrskové kolo)  

 

 Olympiáda příhraničních škol v Hati 

 

 Pěvecká soutěž  HLUČÍNSKÝ  SLAVÍČEK 

 

 Street Hockey 6. + 7. tříd – ZŠ Šilheřovice a ZŠ Ludgeřovice  

 

 

                                                                            

Spolupráce školy s dalšími subjekty 

 

 
 

Školní rok 2016/2017 byl opět bohatý na společné akce s družební školou v Chalupkách. Byl 

zpracován plán společných akcí pro žáky školy, který byl splněn. 
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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 setkání pedagogů partnerských škol. 
 

 

 

Plán příhraniční spolupráce  
 

ZŠ Šilheřovice a SP Chalupky pro školní rok 2016/2017 

 

 

Měsíc Datum Akce 

Září 12.9. Společná porada- sestavení plánu spolupráce 

Listopad 25.11 
Vánoční výstava výtvarných prací 

Zpívání u stromečku  

Prosinec 2.12. 
Mikulášská diskotéka v Šilheřovicích (UR) – KARAOKE 

16.30 – 19.30 hod. 

Leden 8.2. Maškarní ples v Chalupkách 

Únor 11.2. Maškarní ples v Šilheřovicích – 14.30 kinosál 

Březen 21.3. Soutěž talentů – Vítání jara v Chalupkách 

Červen 20.6. Závěrečné vyhodnocení spolupráce – setkání pedagogů 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bohatá byla činnost Unie rodičů. 

 

Proběhly tyto akce : 

 

 

 Drakiáda na hřišti TJ Sokol 
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 Mikulášské karaoke pro děti 

 

 Rodičovský ples 

 

 Dětský maškarní ples 

 

 Dětský den – dárkové poukázky 

 

 Stanování na hřišti TJ Sokol k ukončení školního roku – téma  SKAUTSKÝ  ŽIVOT 

 

 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  

1. stupně ZŠ. 

 

 

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

problematice školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účast žáků a pedagogů na životě v obci 

 
 

 Kulturní vystoupení dětí u příležitosti zahájení školního roku 

 

 Kulturní vystoupení dětí na setkání s místními seniory 
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 Mikuláš v Klubu důchodců (9. tř.) 

 

 Velká vánoční výstava výtvarných a rukodělných prací žáků  školy v sále Obecního úřadu v  

 

      Šilheřovicích 

 

 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 

 

 Stanování na hřišti TJ Sokol na závěr školního roku 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 2015/ 2016 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 2016/2017 bylo 10 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 (např. při řešení neomluvených hodin). 

 

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

a se  SPC v Opavě 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Závěr : 

 

 
Hlavní cíle a úkoly, které byly stanoveny pro školní rok 2016/ 2017 byly splněny. 

 

Velkou pozornost věnovali pedagogičtí pracovníci úpravám a doplňování ŠVP a grantu 
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EU – peníze školám – ŠABLONY 2016 

 

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. 2017  

 

 

 

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

                                               Mgr. Silvie Žvaková, 

                                                                                                ředitelka školy 

 

 

 

 

Projednáno v pedagogické radě  1.9.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Projednáno ve Školské radě    12.10.2016                                                                                         

 

 

 

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

                                                                                                  Jana Prokšová 

                                                                                          předsedkyně Školské rady 

 

 

 


