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1 Základní údaje o škole 

Základní škola 

Základní údaje 

Název školy Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace 

Sídlo základní školy Kostelní 230, 747 15 Šilheřovice 

Sídlo mateřské školy Střední 29, 747 15 Šilheřovice 

Právní forma příspěvková organizace 

IČ 75029022 

DIČ CZ75029022 

IZO základní škola 102432708 

IZO mateřská škola 150034695 

IZO školní družina 120004887 

IZO školní jídelna 150034709 

Identifikátor právnické 

osoby 

600143066 

 

Vyučovací jazyk český 

Vedoucí pracovníci školy 
ředitel školy:                        Mgr. Jan Pavelka 

statutární zástupce ředitele školy:     Mgr. Pavla Kačmářová 

 Kontaktní údaje 

Telefon: +420 595 05 41 46; +420 597 58 99 83 (Kostelní 230) 

         +420 595 05 41 47, +420 597 58 99 84 (Střední 29) 

         +420 777 63 83 06 (ředitel školy) 

E-mail:   reditel@skolasilherovice.cz 

www:    www.skolasilherovice.cz 

ID datové schránky ib3mfkq 

Bankovní spojení 1850480359/0800 

Zřizovatel  

Zřizovatel 

Název zřizovatele Obecní úřad Šilheřovice 

Sídlo zřizovatele Střední 305, 747 15 Šilheřovice 

Kontakt 

Telefon: 595 054 120, 597 589 950, 605 257 657 

E-mail: urad@silherovice.cz 

www.silherovice.cz 

mailto:urad@silherovice.cz
http://www.silherovice.cz/
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IČ  00300730 

Statutární zástupce – starosta Mgr. Radek Kaňa 

ID datové schránky  c2abj2t 

Součásti školy 

Součásti školy Kapacita 

Mateřská škola – odloučené pracoviště Střední 29 50 

Základní škola 190 

Školní družina 30 

Školní jídelna MŠ – výdejna stravy 55 

Základní údaje o součástech školy 

Základní údaje  

Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Počet dětí/žáků na třídu 

Mateřská škola 2 50 25 

1. stupeň ZŠ 5 83 (vč. §41) 16,6 

2. stupeň ZŠ 4 76 19 

Školní družina 1 30 30 

Školní jídelna MŠ – 
výdejna stravy 

X 50 X 

Komentář:  
Strava pro žáky ZŠ je zajištěna prostřednictvím Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb 
SČMSD Šilheřovice, s.r.o. 
Dodavatelem stravy pro děti v MŠ je Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková 
organizace (do 31. 08. 2020). 

2 Údaje o školské radě 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), proběhly dne 26. 11. 2019 volby do školské rady pro období let 2019 – 

2022. První zasedání školské rady proběhlo dne 17. 12. 2019, schválilo Jednací řád Školské rady 

pro následující funkční období a dále zvolilo předsedu Ing. Pavla Smolku, Ph.D. a místopředsedkyni paní 

Mgr. Šárku Plačkovou.  

Základní údaje 

Počet členů školské rady 6 

Předseda školské rady (za zřizovatele) 

(zvolen na zasedání školské rady dne 17. 12. 2019) 
Ing. Pavel Smolka, Ph.D. 

za zákonné zástupce nezletilých žáků 

 

za pedagogické zaměstnance 

 

za zřizovatele 

Mgr. Šárka Plačková, místopředsedkyně 

Petr Klok 

Mgr. Pavlína Řehánková 

Iveta Koperová 

Mgr. Bc. Marcela Niedermeirová 
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3 Charakteristika školy 

Zřízení školy v Šilheřovicích spadá do poloviny 17. století. Přesné datum ani zakladatel školy nejsou 

známy. První písemně doložený učitel v Šilheřovicích je Mathias Slanina, připomínaný roku 1662. První 

jednotřídní budova školy v Šilheřovicích byla dřevěná. V roce 1823 byla nahrazena novou, masivnější 

budovou pod kostelem, v místech dnešního odborného učiliště, která sloužila svému účelu do roku 

1846. 

V roce 1934 zakoupilo Ministerstvo veřejných prací od Anselmovy nadace její budovu pro umístění 

zdejší obecné školy. Tato budova byla následně podle potřeb školy přestavěna a slavnostně otevřena 

v listopadu 1935. Do ní pak byla přemístěna také mateřská škola, která vznikla v roce 1928 a doposud 

využívala prostor bývalého hostince pana Křikaly. 

Konec 30. let se nesl v duchu politického napětí souvisejícího s konferencí v Mnichově, vznikem 

tzv. druhé republiky a potažmo Protektorátu Čechy a Morava. V průběhu druhé světové války byla 

budova školy velmi poškozena a vyrabována, protože ke konci války sloužila výhradně k vojenským 

účelům. Za pomoci mnohých rodičů se podařilo uvést školní budovu do takového stavu, aby v ní mohlo 

být 3. září 1945 zahájeno vyučování. Dne 2. září 1946 byla obnovena i mateřská škola, a to v budově 

obecné školy. 

Na prahu 60. let se z osmileté školní docházky stává devítiletá a název školy je změněn na Základní 

devítiletá škola Šilheřovice. Docházelo také k modernizacím obou budov. V roce 1965 se výuka 

rozděluje na 1. a 2. stupeň. První stupeň (1. - 5. třída) se vyučoval stále v budově bývalého Anselmova 

ústavu a druhý stupeň (6. – 9. třída) se nastěhoval do nových prostor na ulici Kostelní č. 230. Toto 

rozložení budov je dodnes.  

Současná podoba obou školních budov se pozvolna začala utvářet do podoby, v jaké je dnes, na konci 

90. let 20. století. Byla založena školní rada, zahájena spolupráce s polskou družební školou 

v Chalupkách, vznikla také Unie rodičů, která vyvíjí rozsáhlou aktivitu ve prospěch mimoškolní činnosti 

dětí apod. Stavebními úpravami prošly rovněž obě školní budovy a změnu zaznamenalo i okolí školy. 

Postavena byla nová tělocvična.  

V současnosti je Základní škola a mateřská škola v Šilheřovicích moderní školou, která na česko-

polském pomezí nabízí žákům kvalitní výchovně – vzdělávací proces, který vedou kvalifikovaní 

pedagogové. Škola se nachází ve velmi pěkném prostředí, obklopena zelení, sportovním zázemím, 

které je na nadstandartní úrovni. Postupně prochází rekonstrukcemi a dochází k vybavení a estetizaci, 

která je zaměřená především na ekologii.  

Úroveň školy se postupně zlepšuje, o čemž svědčí velmi dobré výsledky žáků ve výchovně – 

vzdělávacím procesu, úspěchy žáků na soutěžích a mimoškolních akcích. 

Škola umožňuje i individuální vzdělávání žáků, jako možnost jiného způsobu plnění povinné školní 

docházky. Individuálně vzděláváni žáci se mohou zúčastňovat všech akcí školy organizovaných 

pro příslušnou věkovou kategorii. Škola organizuje pololetní a závěrečné přezkoušení těchto žáků.  

Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro základní vzdělávání „Škola 

pro každého“. Vedoucí vzdělávacích oblastí vždy vyhodnocují plnění ŠVP, pečlivě sledují, zda jsou 

naplněny vzdělávací kompetence v jednotlivých ročnících. Pedagogové tomu přizpůsobují učební 
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metody a formy, které vedou k všestrannému rozvoji žáků. Využívají jak klasické metody a formy, které 

vedou k lepšímu pochopení a zapamatování učiva, tak i nové moderní metody vedoucí žáky k aktivní 

činnosti, ke spolupráci a kooperaci. Všechny aktivity školy jsou zaměřeny na propojení teoretických 

znalostí s praktickým životem a environmentální výchovou.  

Oproti školnímu roku 2018/2019, kdy školu navštěvovalo 153 žáků v devíti třídách, se počet žáků 

navýšil. Škola na konci školního roku 2019/2020 čítala 160 žáků, což svědčí o kvalitě pedagogického 

sboru a dobrém jméně školy.  

Pedagogický sbor školy tvořilo 14 vyučujících základní školy, 1 vychovatelka školní družiny, 1 asistentka 

pedagoga a 4 učitelky mateřské školy. Aprobační složení pedagogického sboru umožňovalo plnit cíle 

školního vzdělávacího programu, pedagogové splňovali kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti 

pedagogického pracovníka stanovené zákonem č. 563/2004 Sb.  

Ve škole je celkem 9 kmenových učeben, 3 odborné učebny, je instalováno 69 počítačů, z toho 

14 notebooků, dále 7 interaktivních tabulí a 7 samostatných dataprojektorů. Kvalitní zajištění 

moderními učebními pomůckami a výpočetní technikou pomáhá pedagogům k podnětné a zajímavé 

výuce.  

Ve všech třídách jsou výškově nastavitelné židle a lavice a funkční nábytek, který odpovídá současným 

hygienickým požadavkům na omezení zdravotních rizik. Pro výuku tělesné výchovy jsou výborné 

podmínky, škola má velkou tělocvičnu, víceúčelová sportovní hřiště, původní hřiště u budovy na ulici 

Střední bylo v letošním roce zrekonstruováno a bylo vybudováno nové sportoviště s umělým 

povrchem, které se sestává ze dvou samostatných herních ploch, které budou sloužit především 

k výuce míčových her. Toto sportoviště bude využívat také v odpoledních hodinách školní družina. 

Celý objekt byl také nově oplocen včetně přilehlých školních pozemků a vysázeny nové dřeviny 

do svahu za školou.  

K prezentaci kulturních vystoupení pro žáky i pro veřejnost je využíván nově zrekonstruovaný prostor 

Obecního sálu, jehož rekonstrukce skončila v prosinci 2019. V jeho prostorách se budou konat školní 

i mimoškolní akce, např. Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku, Den matek, divadelní 

představení atd. V letošním školním roce poprvé proběhlo v těchto zrekonstruovaných prostorech 

slavnostní ukončení školního roku pro žáky 9. ročníku, kteří ukončili základní vzdělávání v naší základní 

škole.  

Sborovna 2. stupně byla kompletně zrekonstruována, vybavena kuchyňským koutem, kopírkou, sedací 

soupravou a ICT technikou. Sborovna 1. stupně je vybavena zastaralým, nevyhovujícím nábytkem, 

který se bude obměňovat v příštím roce v rámci finančních možností školy; v letošním roce byla 

vybavena barevnou sdílenou tiskárnou, která je každému zaměstnanci k dispozici. 

Na škole v minulosti velmi aktivně působil spolek Unie rodičů (UR), jehož předsedkyní byla  

paní Karla Smolková. Po domluvě s předsedkyní dojde v roce 2020 k volbám do tohoto spolku, protože 

stávající vedení spolku již neuvažuje o prodloužení svého mandátu (většina dětí zástupců UR 

již absolvovala naší základní školu). UR spolupracuje a podporuje školu při výchovně-vzdělávacích 

činnostech, mimoškolních a zájmových aktivitách (Dětské radovánky, Karneval, Dětský den, Školní ples, 

Pohádková cesta, Slavnost slabikáře, exkurze, divadelní představení apod.). 
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Potřebné informace o škole jako celku přináší pravidelně aktualizované webové stránky školy, škola 

v roce 2019/2020 zavedla novou www adresu školy a umístila na ni stránky naprogramované 

v redakčním systému. Dále pro veřejnost zpřístupnila také facebookový profil a zřídila prezentaci také 

na instagramu. Veřejnost se na stránkách školy může seznámit se základními dokumenty školy, 

s organizací školního roku, jsou zde zveřejňovány informace o aktuálním dění ve škole, v kalendáři jsou 

uveřejňovány všechny plánované akce školy. Zefektivnila se tak komunikace a předávání informací 

mezi školou a rodiči žáků. Dále je veřejnost informována prostřednictvím Šilheřovického zpravodaje.  

4 Materiálně-technické podmínky školy 

Materiálně-technické podmínky školy 

Kmenové učebny   9 učeben 

Odborné učebny 

 multimediální učebna přírodních věd (ve výstavbě) 

 učebna chemie, přírodopisu, fyziky 

 2 x učebna výpočetní techniky 

 keramická dílna 

 školní knihovna 

Relaxační prostory 

 školní knihovna 

 zahrada školy 

 zahrada MŠ s herními prvky  

 1 třída školní družiny  

Sportovní zařízení 

 1 tělocvična 

 víceúčelové sportovní hřiště na ulici Střední (nově 

vybudováno) 

 Multifunkční hřiště u budovy na ulici Kostelní 

Žákovský nábytek 
 všechny učebny jsou vybaveny moderním žákovským 

nábytkem, který se průběžně doplňuje a renovuje 

Učební pomůcky, sportovní nářadí 

apod. 

 vybavení školy je na dobré úrovni, průběžně se pomůcky 

obnovují a doplňují 

Vybavení učebnicemi a knihami 

 

 ve škole je zřízena žákovská knihovna, která disponuje 

dostatkem učebnic pro žáky, průběžně 

se doplňuje  a obnovuje novými učebnicemi 

 školní knihovna je průměrně vybavena literaturou českou 

i zahraniční - dle provozních možností školy začala jejich 

průběžné rozšiřování knihovního fondu 

Vybavení kabinetů 

 vybavení většiny kabinetů je zastaralé, není účelné, 

neodpovídá současným trendům a požadavkům, dle 

provozních možností školy začala jejich průběžná obnova 

Vybavení laboratoří a učeben  
 učebna přírodních věd byla zcela vybudována v rámci 

projektu MMR „Konec samé teorie, hurá s pokusy 
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do praxe“. Byla vybavena novými učebními pomůckami 

a demonstračními soupravami pro výuku fyziky a chemie  

Vybavení školy audiovizuální a 
výpočetní technikou 

 přístup k výpočetní technice mají žáci 

v odborné učebně, v každém kabinetě jsou instalovány 

stolní počítače s připojením na internet a vnitřní síť školy, 

všichni zaměstnanci disponují notebooky a ve škole je 20 

tabletů pro výuku 

 ve všech třídách jsou instalovány dataprojektory, všechny 

učebny na 1. stupni navíc disponují interaktivními 

tabulemi, jsou připojeny prostřednictvím WIFI sítě na 

internet 

Multimediální vybavení  7 interaktivních tabulí, 7 dataprojektorů, 1 interaktivní 
LCD panel v MŠ 
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5 Přehled oborů vzdělávání 

6 Učební plán pro 1. stupeň vzdělávání  

Vzdělávací oblasti 
vzdělávací 

obory 

ročník 

celkový počet 

hodin 1. 2. 3. 4. 5. 

časová dotace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 

9 9 9 8 7 42 

Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 

Další cizí jazyk 0 0 0 0 0 0 

Matematika a její aplikace 4 5 5 5 5 24 

Informační a komunikační technologie - - - - 1 1 

Člověk a jeho svět 2 2 3 3 4 14 

Člověk a společnost 

Dějepis - - - - - 0 

Výchova k 

občanství 
- - - - - 0 

Člověk a příroda 

Fyzika - - - - - 0 

Chemie - - - - - 0 

Přírodopis - - - - - 0 

Zeměpis - - - - - 0 

Umění a kultura 

Hudební 

výchova 

1 1 1 1 1 5 

Výtvarná 

výchova 
2 1 1 2 1 7 

Člověk a zdraví 

Výchova ke 

zdraví 2 2 2 2 2 10 Tělesná 

výchova 

Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5 

Celková povinná časová dotace 21 22 25 25 25 118 

 

Vzdělávací program 

 

 

Zařazené třídy 

Školní vzdělávací program – Škola pro každého, 79-01-C/01 1. – 9. ročník 

Vyučovací jazyk český 
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7 Učební plán pro 2. stupeň vzdělávání  

Vzdělávací oblasti vzdělávací obory 

ročník celkový 

počet 

hodin 

6. 7. 8. 9. 

časová dotace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 

4 4 5 4 17 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Další cizí jazyk  2 2 2 6 14 

Matematika a její aplikace 4 4 4 5 17 

Informační a komunikační technologie 1 - - - 2 

Člověk a jeho svět - - - - 0 

Člověk a společnost 

Dějepis 2 2 2 2 8 

Výchova k 

občanství 1 1 1 1 4 

Člověk a příroda 

Fyzika 2 2 2 2 8 

Chemie - - 2 2 4 

Přírodopis 2 2 2 1 7 

Zeměpis 2 2 2 1 6 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 1 1 2 6 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví 1 1 1 1 4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Člověk a svět práce 1 1 1 1 4 

Volitelné předměty 1 1 (Inf.) 
1(konv. 

AJ) 

2 (1konv. 

AJ 

+přír. pr.) 

11 

Celková povinná časová dotace 
29 29 32 32 

122(z toho 6 

pro DCJ) 
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8 Přehled personálního zabezpečení školy 

Základní údaje o pracovnících školy 

Pracovníci školy 

 Fyzický počet Přepočtený počet 

Počet učitelů ZŠ (+ 1 zaměstnanec na RD) 13 12,32 

Počet vychovatelů ŠD 1 1,00 

Počet učitelek MŠ (+ 1 zaměstnanec na RD) 4 4,00 

Počet asistentů pedagoga 1 0,50 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 2,625 

Počet správních zaměstnanců MŠ 2 1,375 

Počet správních zaměstnanců ŠJ MŠ 1 0,50 

Školní asistenti (MŠ + ZŠ) 1 1,00 

Počet pracovníků celkem  26 23,32 

  

Údaje o pedagogických pracovnících  

Pedagogičtí pracovníci 

MŠ 
Pracovní zařazení 

Přepočtený 

úvazek 
Stupeň vzdělání 

č. 1 Učitelka 1,000 SŠ 

č. 2 Učitelka 1,000 SŠ 

č. 3 Učitelka 1,000 SŠ 

č. 4 Učitelka 1,000 SŠ 

Celkem pedagogičtí pracovníci MŠ 4,000  

  

Asistenti pedagoga Pracovní zařazení 
Přepočtený 

úvazek 
Stupeň vzdělání 

č. 1 asistent pedagoga 0,50 VŠ 

Celkem asistentů pedagoga  0,50  

 

Vychovatelky ŠD Pracovní zařazení 
Přepočtený 

úvazek 
Stupeň vzdělání 

č. 1 vychovatelka 1,00 SŠ 

Celkem vychovatelek  1,00  
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Pedagogičtí 

pracovníci 

2. stupeň 

Pracovní zařazení 
Přepočtený 

úvazek 

Stupeň 

vzdělání 
Odborná kvalifikace 

č. 1 učitelka 1,00 VŠ učitelství 1. st. ZŠ 

č. 2 učitelka 1,00 VŠ učitelství 1. st. ZŠ 

č. 3 učitelka 1,00 VŠ učitelství 1. st. ZŠ 

č. 4 učitelka 1,00 VŠ učitelství ZŠ a SŠ 

č. 5 ředitel 1,00 VŠ učitelství 2. st ZŠ a SŠ 

č. 6 učitelka 1,00 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 7 učitelka 1,00 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 8 učitelka 1,00 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 9 učitelka 1,00 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 10 učitelka 1,00 VŠ 
učitelství 2. st. ZŠ + 

výchovné poradenství 

č. 11 učitel 1,00 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 12 učitel 0,32 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 13 zástupkyně ředitele 1,00 VŠ 
učitelství 1. st. ZŠ + 

speciální pedagogika 

Celkem pedagogičtí pracovníci 12,32  

Údaje o nepedagogických pracovnících  

Ostatní 

pracovníci 
Pracovní zařazení 

Přepočtený 

úvazek 
Stupeň vzdělání 

č. 1 školnice MŠ 1,00 středoškolské vzdělání s výučním listem 

č. 2 pradlena MŠ 0,20 středoškolské vzdělání s výučním listem 

č. 3 kuchařka MŠ 0,50 středoškolské vzdělání s výučním listem 

č. 4 topič MŠ 0,175 středoškolské vzdělání s výučním listem 

č. 5 topič ZŠ 0,175 středoškolské vzdělání s výučním listem 

č. 6 uklízečka ZŠ 1,00 středoškolské vzdělání s výučním listem 

č. 7 školnice ZŠ 1,00 středoškolské vzdělání s výučním listem 

č. 8 údržbář – školník 0,75 středoškolské vzdělání s maturitou 

č. 9 asistentka 0,45 vysokoškolské 

č. 10 ekonom DPP středoškolské vzdělání s maturitou 

Celkem počet nepedagogických 

pracovníků 
5,25  
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9 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení 

Zápis k povinné školní docházce 

Počet prvních tříd 
Počet dětí přijatých 

do první třídy 

Z toho nástup 

po odkladu 
Počet odkladů 

1 15 2 1 

Výsledky přijímacího řízení 

Ve školním roce 2019/2020 ukončilo povinnou školní docházku na naší škole 18 žáků, 2 žákyně ukončily 

docházku v naší škole a pokračují v povinné školní docházce na víceletém gymnáziu v Bohumíně. Jeden 

žák nebyl přijat ke studiu 6letého oboru všeobecného gymnázia.  

Škola 
Počet přijatých žáků – 

obor studia 

Gymnázium 8leté - všeobecné 2 

Gymnázium 6leté 0 

Gymnázium 4leté – všeobecné, přírodovědné  3 

SOŠ s maturitou podle oboru:  12 

Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, p. o. Ekonomika a podnikání 

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, p. o. Sociální činnost 

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, p. o. Aplikovaná chemie 

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, p. o. Stavebnictví 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, p. o. Praktická sestra 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, p. o. Praktická sestra 

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p. o. Nábytkářská a dřevařská 

výroba 

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p. o. Elektrotechnika 

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. Praktická sestra 

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Bezpečnostně právní činnost 

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká 

škola, s.r.o. 

2x Grafický design 

SOŠ s výučním listem  3 

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, p. o. Autolakýrník 

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, p. o. Autoelektrikář 

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. Cukrář 

Součet 20 
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10 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků k 30. 6. 2020 

Údaje o prospěchu a absenci za 2. pololetí školního roku 2019 – 2020 (vč. §41) 

třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Neprospělo 

Počet 

omluvených 

hodin 

Průměr 

absence 

na žáka 

Průměr 

klasifikace  

na žáka 

I. 12 0 12 0 303 25,25 1,000 

II. 11 0 11 0 326 29,63 1,023 

III. 15 5 10 0 170 11,33 1,275 

IV. 19 2 17 0 320 16,48 1,193 

V. 16+9 4+2 12+7 0 257 16,06 1,338 

VI. 14+4 7+1 7+3 0 197 14,07 1,395 

VII. 24+2 14+1 10+1 0 293 12,20 1,692 

VIII. 13+3 8+2 5+1 0 223 17,15 1,659 

IX. 18 5 13 0 364 20,22 1,415 

Celkem 160 51 109 0 2453 17,27 - 

 

Údaje o výchovných opatřeních za školní rok 2019 - 2020 

 
Pochvala 

TU 

Pochvala  

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 

z chování 

3. stupeň 

z chování 

Celkem 82 0 20 4 2 0 0 

 

11 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vedeni v evidenci školských poradenských zařízení 

(ŠPZ) – pedagogicko-psychologických poraden (PPP) a speciálně pedagogických center (SPC). Obvykle 

se jedná o PPP nebo SPC v Opavě, Hlučíně nebo Ostravě. Na základě doporučení poraden byla žákům 

poskytována podpůrná opatření vyššího než 1. stupně, jako např. speciální pomůcky, pedagogická 

intervence nebo pomoc asistenta pedagoga či individuální vzdělávací plán (IVP). Podpůrná opatření 

1. stupně zajišťovala potřebným žákům škola. Pedagogové vytvářeli plány pedagogické podpory 

(celkem pro 2 žáky) a podle nich s konkrétními žáky pracovali s cílem kompenzovat mírné obtíže v jejich 

vzdělávání. Od října 2019 byly jednou týdně realizovány hodiny pedagogické intervence – celkem 

5 skupin (z toho 3 skupiny na nižším stupni a 2 skupiny na vyšším stupni). Hodiny pedagogické 

intervence přerušilo uzavření škol v březnu 2020, a to v důsledku vyhlášení nouzového stavu. 

Ve školním roce 2019/2020 bylo vykazováno v péči školských poradenských zařízení 24 žáků, z toho 

10 dívek. Pedagogové zpracovali na doporučení PPP a SPC celkem 15 IVP (důvodem byly specifické 

poruchy učení, specifické poruchy chování, lehké mentální postižení a vady řeči). Náprava v podobě 

předmětu pedagogické intervence byla prováděna u 17 žáků a pomohla dětem lépe zvládat výuku 

vzhledem k jejich vzdělávacím potřebám. Předmět pedagogické intervence vyučovaly 
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Mgr. Pavla Kalvarová, Mgr. Hana Čížková, Mgr. Lucie Köᶊe a Mgr. Pavlína Řehánková. Během školního 

roku navštívily své klienty - žáky se SVP - pracovnice školských poradenských zařízení (PPP, SPC), které 

sledovaly děti přímo ve školním prostředí v procesu výuky a také konzultovaly potřeby konkrétního 

žáka, svá šetření a navrhovaná opatření s učiteli. Ve škole rovněž působila a pomáhala asistentka 

pedagoga v jedné třídě. Asistent pedagoga poskytoval podporu jinému pedagogickému pracovníkovi 

při vzdělávání žáka a pomoc určenému dítěti nebo i více dětem současně. Její činnost nejen pozitivně 

ovlivňovala dané žáky, ale také přispívala ke zlepšení situace ve třídách, k eliminaci rušivých vlivů 

a ke zdárnému průběhu výuky. 

12 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, prevenci rizik a školní 
úrazy  

Charakteristika strategie preventivního programu školy  

Pozici metodika prevence sociálně patologických jevů na naší škole zastává Mgr. Lucie Köᶊe. 

Žáci byli v úvodních hodinách nového školního roku prostřednictvím svých třídních učitelů seznámeni 

s náplní práce školního metodika prevence (ŠMP) a možnostmi kontaktu s ním. 

V oblasti prevence rizikového chování se naše škola zaměřovala především na sféru šikany 

a agresivního chování, na kyberšikanu, poruchy příjmu potravy, vandalismus a jiné formy násilného 

chování, záškoláctví, na nebezpečí skrytá ve virtuálním prostředí, užívání návykových látek, alkoholu 

a tabáku, patologické hráčství (gambling), virtuální drogy (počítače, mobilní telefony a jejich eventuální 

zneužití), kriminalitu a delikvenci mladistvých, xenofobii, rasismus, intoleranci a antisemitismus. 

Důraz byl také kladen na pozitivní klima ve třídách a zdravé vztahy mezi spolužáky a také na budování 

zdravého sebevědomí a sebehodnocení. 

Besedy a přednášky  

Během školního roku se uskutečnilo několik besed a přednášek na různá témata z oblasti prevence.  

Žáci 3. a 4. třídy strávili 2 hodiny preventivním programem "Nech mě být" - týrání, zneužívání. 

Besedovali, vytvářeli myšlenkové mapy a zhlédli krátkou videoukázku.  

Žáci 5. a 6. třídy se zúčastnili v rámci primární prevence programu „Mezi stěnami - šikana“. Program 

byl zaměřen na porozumění pojmu šikana, zabýval se jejími projevy a možnými následky. Žáci se s touto 

problematikou seznámili prostřednictvím tematických a interaktivních aktivit. 

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 se na 2. stupni Základní školy a mateřské školy v Šilheřovicích uskutečnila 

přednáška na téma Poruchy příjmu potravy. Řeč byla především o mentální anorexii, bulimii, 

záchvatovitém přejídání a ortorexii (posedlosti zdravým jídlem). Obě přednášející byly z Centra Anabell 

v Ostravě, které od roku 2002 pomáhá osobami s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým. 

Této skupině lidí se věnují jako jediný poskytovatel sociálních služeb v ČR. Centrum má zastoupení také 

v Praze a v Brně. Poruchy příjmu potravy patří mezi psychická onemocnění. Jsou léčitelné, ovšem podle 

statistik až 10 % nemocných umírá, přičemž jedním z důvodů je stálá tabuizace tématu. Žáci v rámci 

přednášky zhlédli dva krátké filmy na dané téma a seznámili se s příčinami tohoto závažného 

onemocnění i jeho důsledky v návaznosti na fungování našeho těla. Dozvěděli se, jak žít vyváženě 

a zdravě a jakým způsobem pomoci osobě s podezřením na poruchy příjmu potravy. 

Exkurze 

Celkem 15 dětí ve věku 6-12 let se dvěma předškoláky vycestovalo s pedagogickými pracovnicemi 

na výlet do Opavy, kde zamířili na prohlídku Zemského muzea v Opavě s úchvatnými exponáty 

i komentovanou prohlídkou.  
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Žáci 8. a 9. třídy ve středu 22. ledna 2020 navštívili místo, kde se za 2. světové války odehrály největší 

hrůzy moderních dějin lidstva v podobě opravdového lidského utrpení – koncentrační tábor Osvětim-

Březinku/Auschwitz-Birkenau. 

Při vstupu do koncentračního tábora v Osvětimi prochází návštěvníci poměrně přísnými 

bezpečnostními opatřeními, nesmí zde jít s batohem na zádech a povolena je jen malá taška přes 

rameno. Samotná prohlídka Osvětimi zpravidla trvá i s výkladem dvě hodiny. Ovšem záleží na okruhu, 

který si návštěvník zvolí. Na začátku exkurze obdržel každý sluchátka s vysílačem. Tím měl zajištěn 

nerušený výklad svého průvodce. Do koncentračního tábora se pak vstupovalo bránou 

se známým nápisem „Arbeit macht frei“ (Práce osvobozuje). Téměř v každé budově je zřízeno 

muzeum. V jednotlivých expozicích najdeme fotografie transportovaných lidí, jejich osobní 

dokumenty, vlasy, které byly vězňům stříhány a používány k dalšímu zpracování (třeba na tkaní 

koberců), brýle, protézy a berle, podepsané kufry, nádobí… V jediném bloku, který je ponechán 

v původní podobě, mohou návštěvníci zhlédnout umývárnu vězňů s plechovými koryty na vodu, 

pruhované vězeňské šaty a také ložnici vězňů, kde byly špinavé slamníky naskládány jeden vedle 

druhého a tenké hadry, které sloužily jako přikrývka. V areálu tábora se nacházela nemocnice, kde lékař 

Josef Mengele se svým týmem prováděl různé lékařské experimenty na lidech, kteří často umírali 

v hrozných mukách. K zhlédnutí byly také cely smrti a hladomorny. Návštěva Osvětimi v žácích 

zanechala hlubokou stopu. Při návštěvě Březinky, nacházející se asi 2,5 km od Osvětimi, nás čekalo 

překvapení. Brána, která se vepsala do dějin jako brána smrti, byla překryta obrovským stanem, 

do kterého nebyl umožněn přístup. Tato opatření byla proto, že se na těchto místech připravovalo 

75. výročí od konce války a osvobození tohoto koncentračního tábora. Právě na tyto události 

vzpomínáme 27. ledna, kdy si připomínáme Mezinárodní den památky obětí holocaustu.  

Schůzky s třídními učiteli 

V průběhu školního roku probíhaly schůzky metodičky prevence s třídními učiteli. Řešila  

se na nich aktuální témata a problémy týkající se preventivní oblasti, se kterými jsme se na škole 

potýkali. Třídní učitelé byli seznamováni s plánem preventivních akcí, s potřebnými dokumenty, 

aktualizací sekce metodika prevence na webových stránkách školy aj. 

Vzdělávací akce 

V školním roce se metodička prevence zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:  

 okresní konference k prevenci rizikového chování Opavě – setkání školních metodiků 

prevence. 

  



Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Šilheřovice, příspěvkové organizace 

www.skolasilherovice.cz - 19 - 2019/20 
 

Školní úrazy 

Ve školním roce 2019/2020 byly ve škole zaznamenány a v knize školních úrazů zaevidovány 4 úrazy 

žáků. Byl vyplněn jeden záznam o úrazu, který byl následně odeslán do systému ČŠI. Odškodněn nebyl 

žádný úraz. 

Většina školních úrazů se stala o přestávce nebo při výuce v hodinách TV, kde je největší 

pravděpodobnost úrazů. Ve všech případech nebyly nikým porušeny žádné předpisy a byla učiněna 

nápravná opatření pro předcházení vzniku úrazů. Žáci byli vždy předem poučeni o bezpečnosti 

a chování ve škole. Po vzniku úrazu došlo k opětovnému poučení žáků, po úrazech v TV jim byla 

opětovně připomenuta pravidla sportovních her a tělovýchovných činností. Poučení žáků 

o bezpečnosti jsou vedeny v třídních knihách jednotlivých tříd. Zaměstnanci byli seznámeni s rozborem 

školní úrazovosti dne 24. 08. 2020. 

Jiné 

Metodik prevence pravidelně spolupracuje s třídními učiteli i ostatními vyučujícími, s vedením školy, 

výchovnou poradkyní a rodiči. Byl vytvořen školní preventivní program, zaktualizována školní 

preventivní strategie a program proti šikanování ve škole. 

Informace o uskutečněných preventivních akcích, zajímavosti týkající se prevence a pozvánky na různé 

preventivní akce a přednášky jsou zveřejňovány webových stránkách školy a profilu na facebooku, jenž 

byl v průběhu tohoto školního roku vytvořen. 

Zhodnocení  

Co se podařilo v oblasti realizace aktivit vztahujících se k prevenci rizikového chování  

ve školním roce 2019/20: 

 zapojování žáků do volnočasových aktivit (kroužků) 

 organizace a účast žáků v tradičních celoškolních projektech a akcích (Vánoční jarmark, Den 

otevřených dveří), exkurze, soutěže 

 zvyšování příznivého klimatu ve škole i v jednotlivých třídách 

 realizace třídnických hodin 1x měsíčně 

 organizace preventivních přednášek a besed 

 spolupráce s jinými organizacemi a institucemi 

 spolupráce třídních učitelů, metodika prevence a výchovné poradkyně. 

Co budeme zlepšovat:  

 seznámení rodičů s poskytnutím poradenského systému školy (školní metodik prevence, 

výchovný poradce, výchovný poradce pro volbu povolání) 

 informovanost rodičů v prevenci sociálně patologických jevů – webové stránky školy, 

konzultační hodiny, společné i individuální schůzky a setkání s rodiči. 
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13 Činnost výchovného poradce 

Práce výchovné poradkyně (VP) Mgr. Pavlíny Řehánkové vycházela z plánu práce VP na daný školní rok. 

Tento plán byl podle potřeby doplňován a aktualizován, a to v souladu s plánem práce školy. VP úzce 

spolupracovala se školním metodikem prevence (MP) Mgr. Lucií Köᶊe, s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou (PPP) v Hlučíně a Opavě, Speciálním pedagogickým centrem (SPC) v Opavě a Ostravě, 

třídními učiteli (TU) a ředitelem školy. Činnost VP představovala nedílnou součást činnosti školního 

poradenského pracoviště, které zajišťuje informační a poradenské služby ve škole. 

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze 

žáků: 

- V průběhu školního roku byly skupinové a individuální konzultace s výchovnou poradkyní. 

- Ve spolupráci s vyučujícími pracovních činností a výchovou k občanství byli žáci 9. ročníku 

prostřednictvím pracovních listů a jiného didaktického materiálu vedeni k rozpoznání 

své profesní dráhy a správnému výběru škol. 

- Žákům byl v říjnu 2019 předán Atlas škol a byli náležitě poučeni o orientaci v něm. Mnohé 

informace k profesní orientaci mohli také získat na nástěnce, která je umístěna na hlavní 

chodbě. 

- Na listopadových třídních schůzkách bylo výchovnou poradkyní ve spolupráci s třídní učitelkou 

poskytnuto poradenství zákonným zástupcům o studijních možnostech s ohledem 

na očekávání a předpoklady žáků. Zákonní zástupci byli výchovnou poradkyní řádně 

informováni o způsobu podávání přihlášek, zápisových lístků a následném postupu v případě 

přijetí, či nepřijetí. 

- V průběhu října, listopadu a prosince naši základní školu navštívili náboráři ze středních škol 

a učňovských oborů a prezentovali před žáky 9. ročníku své školy. 

- Dne 26. 11. 2019 byla pro žáky 9. třídy zajištěna návštěva v Informačním a poradenském 

středisku pro volbu a změnu povolání v Ostravě, které pracuje pod Úřadem práce. Žáci získali 

komplexní informace o síti škol, o možnostech uplatnění absolventů škol v praxi a možnostech 

rekvalifikace. Dozvěděli se také o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto 

středisek. 

- Od listopadu 2019 byl započat seminář z českého jazyka a matematiky jako intenzivní příprava 

na přijímací zkoušky.  

- Pomoc při vyplňování přihlášek k dalšímu vzdělávání. 

- Po celý květen byli žáci směřováni prostřednictvím výukových materiálů v rámci domácího 

studia, aby se plně soustředili na přijímací zkoušky. Byl kladen zřetel na český jazyk, 

matematiku a anglický jazyk. Přijímací zkoušky se uskutečnily v jednom termínu, 

a to 8. 6. 2020. 

- Žáci 3. – 5. třídy navštívili 15. 1. 2020 workshop zaměřený na řemeslné dílny. 

Akce se uskutečnila v Obecním domě v Ludgeřovicích.  

- Dne 18. 2. 2020 se uskutečnil Projektový den v rámci volby povolání. Žáci 9. třídy se zúčastnili 

exkurze na Střední průmyslové škole v Ostravě – Vítkovicích a rovněž navštívili vítkovickou 

firmu Vaněk, která se zaměřuje na opracování plechu a trubek moderními technologiemi. 

Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, 

a příprava návrhů na další péči o tyto žáky: 

- Probíhalo vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžaduje zvláštní pozornost. 
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- Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky probíhalo sledování žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

- Předkládány byly návrhy na další péči o tyto žáky. 

- Byla vedena evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole a výchovná 

poradkyně se podílela spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro tyto žáky. 

Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní 

a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 

- Vyhodnocena byla podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

- Vypracovány byly individuální vzdělávací plány, které následně PPP nebo SPC potvrdily. 

- Podány byly nové nebo kontrolní žádosti o vyšetření v PPP, SPC. 

- Výchovná poradkyně pomáhala učitelům při zprostředkování podkladů pro psychologická 

a speciálně-pedagogická vyšetření. 

- Od října 2019 byly jednou týdně realizovány hodiny pedagogické intervence – celkem 5 skupin 

(z toho 3 skupiny na nižším stupni a 2 skupiny na vyšším stupni). Hodiny pedagogické 

intervence přerušilo uzavření škol v březnu 2020, a to v důsledku vyhlášení nouzového stavu. 

Metodické a informační činnosti 

- Byla poskytována metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového 

rozhodování žáků, inkluze, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory 

pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně, práce s nadanými žáky apod. 

- Byla realizována metodická pomoc učitelům poskytujícím nápravnou péči. 

- Poskytována byla poradenská činnost pro rodiče a také pro žáky v obtížných situacích. 

- Spolu s třídními učiteli byli sledováni žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Spolupráce s dalšími organizacemi 

- Výchovná poradkyně spolupracovala s PPP, SPC, OSPOD aj. 

- V březnu 2020 měla proběhnout na PPP Opava schůzka pro výchovné poradce. Byla ovšem 

zrušena v důsledku pandemie. 

- V březnu 2020 se mělo v Opavě uskutečnit školení o kyberšikaně. Neuskutečnilo se vzhledem 

k pandemii. Náhradní červnový termín byl organizátory zrušen. 

Spolupráce s metodikem prevence 

- Výchovná poradkyně se ve spolupráci se školní metodičkou prevence Mgr. Lucií Köᶊe podílela 

na organizaci výchovných a preventivních akcí pro žáky (konkrétní akce jsou uvedeny 

v hodnotící zprávě metodičky prevence). 

- Spolu se školní metodičkou prevence byli sledováni žáci ze sociálně slabého 

nebo problematického prostředí.  
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Další akce výchovného či sociálního rázu 

- Dne 16. 10. 2019 byly Centrem inkluze Vítkov realizovány dva preventivní dvouhodinové 

programy. Pro 3. a 4 třídu s titulem „Nech mě být“ o týrání a zneužívání. Pro 5. a 6. třídu 

byl program zaměřen na téma šikana „Mezi stěnami – šikana“. 

- Dne 17. 12. 2019 žáci 5. třídy navštívili s připraveným programem seniory v Domově 

pod Vinnou horou.  

- Dne 16. 1. 2020 se pro žáky 2. stupně uskutečnila přednáška na téma poruchy 

příjmu potravy. Přednášející byly z Centra Annabell v Ostravě, která pomáhá 

osobám s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým. 

- V lednu 2020 se naše škola zapojila do sociálně-charitativního projektu Mary´s Meals, který 

je rozšířen v mnoha zemích světa. V rámci tohoto projektu je dětem zajištěno jedno hodnotné 

jídlo denně v místě jejich vzdělávání s cílem přivést chudé děti do školní třídy. V rámci projektu 

byl rovněž tzv. Baťůžkový projekt, kdy zájemci mohli přinést nový nebo použitý batoh naplněný 

školními potřebami (od 13. 1. do 24. 1. 2020). 

 

VP projednávala ve školním roce 2 výchovné případy a mnoho dalších různých záležitostí se zákonnými 

zástupci žáků, ale také s některými žáky. Těchto jednání se často účastnil školní poradenský tým, který 

tvořil VP a ve spolupráci s TU a podle potřeby i s dalšími pedagogickými pracovníky, jako ředitelem 

školy nebo učiteli. Předmětem jednání s rodiči byly nejčastěji výchovné a výukové problémy dětí, s žáky 

pak chování ke spolužákům a osobní problémy. Aktuální problémy se řešily ihned ve spolupráci s TU, 

vedením školy, MP a zákonnými zástupci.  

Činnost VP dále zahrnovala metodické vedení třídních učitelů a poradenské i konzultační služby 

pro žáky, zákonné zástupce i učitele týkající se např. třídního kolektivu a vztahů  

v něm, osobních problémů žáků, žáků se SVP a IVP, zpracování IVP a plánů podpůrných opatření, řešení 

problémů ze schránky důvěry. VP se podílela na zajišťování a organizaci besed pro žáky a akcí 

pro rodičovskou veřejnost.  

14 Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  

V rámci EVVO probíhá na naší škole řada aktivit, do kterých se zapojují nejen žáci  

a zaměstnanci školy, ale i veřejnost. Škola se aktivně zapojuje do řady projektů a soutěží 

jak regionálního, tak celorepublikového rozměru. Ve školním roce 2019/2020 se v nich podařilo žákům 

prokázat bohaté ekologické povědomí a zájem o environmentální tematiku.   

Ve školním roce 2019/2020 se naše škola v rámci environmentální výchovy nově zapojila do několika 

ekologických projektů: 

Sběr víček z PET lahví a sběr použitého stolního oleje - V tomto školním roce jsme se zapojili 

do projektu Odpaďáček, který výkup víček umožňuje, a tím zachováme už tradičního sběru víček z PET 

lahví a pomáháme k rozšířené recyklaci odpadového materiálu.  

Olej jsme začali sbírat po Vánocích, ale jelikož je to novinka, tak se oleje nenasbíralo mnoho, zároveň 

tuto povinnost nově ze zákona o odpadovém hospodářství musí zajišťovat také obec.   

Recyklohraní – náplní projektu je sběr použitých baterií a plnění vzdělávacích úkolů. 

Nádoby na použité baterie jsou umístěny v obou budovách školy a to vždy v prostorách 

vstupu do školy a žáci i zaměstnanci se během školního roku naučili baterie separovat 

a nevyhazovat do komunálního odpadu.  
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V 2. pololetí se žáci 7. a 9. ročníku zapojili v rámci Recyklohraní do plnění úkolu 

jehož téma bylo „Recyklační zlepšováky“. Žáci 7. ročníku vyráběli barevné sběrné 

nádoby na použité baterie, které samy vypadaly jako baterie. Žáci 9. ročníku 

vytvářeli prezentace o historii baterií, současnosti a aktuálních trendech 

(elektrokola a elektromobily).  Za svou práci jsme byli odměněni připsáním bodů 

v projektu Recyklohraní. 

 

Sběr papíru - i v tomto školním roce jsme již tradičně sbírali papír. Během 

podzimního sběru papíru jsme nashromáždili 2380 kg papíru. Jarní sběr papíru 

neproběhl z důvodu uzavření školy z důvodu koronavirové pandemie.   

 

V zimních měsících žáci osmého ročníku připravili v rámci hodin pracovních činností originální krmítka 

a směs pro přezimující ptáky na školní zahradě a v okolí školy.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ekologická tematika prolínala také množstvím celorepublikových uměleckých a přírodovědných 

soutěží, do kterých se škola zapojila. Během prvního pololetí se naši žáci zúčastnili soutěží Přírodovědný 

klokan (16. 10. 2019) a Soutěž mladých biologů v Zoo Ostrava (8. 11. 2019). V druhém pololetí proběhly 

dvě vzdělávací akce Propagace veřejné dopravy a ODISbus - tento projekt si klade za cíl zdůraznit 

společenskou roli a ekologické přínosy cestování veřejnou dopravou. Druhá vzdělávací akce Science 

show zábavné divadlo fyziky a chemie pro žáky prvního stupně - cílem vystoupení je naučit děti sledovat 

děje kolem sebe, klást si otázky a na jejich základě pozorovaný jev vysvětlit. Některé soutěže a akce 

školy naplánované na období březen až červen 2020 byly z důvodu pandemie zrušeny nebo přesunuty 

na další školní rok. Za zmínku stojí také projekt s názvem Domestos do škol, který se zabývá účinnou 

prevencí před viry a bakteriemi ve škole, do kterého se v letošním roce poprvé zapojila také naše škola. 

V tomto projektu postupně plnili žáci úkoly s eko-tematikou.  

Dalším zásadním ekologickým projektem bylo podání a schválení žádosti z programu „Ozdravné 

pobyty“, který vyhlásilo Ministerstvo Životního prostředí ČR prostřednictvím Státního fondu životního 

prostředí. Naše škola podala projet s názvem Příběh Beskyd, který je zaměřený na problematiku 

znalostí a dovedností žáků v environmentální oblasti a ekosystém Beskyd. Projekt bude realizován 

ve školním roce 2020 – 2021, ale v letošním roce se nám podařilo získat z tohoto RP 75 600,- Kč.  
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Exkurze OZO, 10. 9. 2019 

Dne 10. 9. 2019 žáci ZŠ Šilheřovice navštívili Centrum odpadové výchovy společnosti OZO Ostrava, 

zabývající se odvozem a zpracováním odpadu (obsluhující i naši obec). Zde byl pro naše děti připraven 

vzdělávací program ve 2 blocích, dle věkové kategorie: Mladší žáci (1. - 3. třída) - “Ozíci a Skládkoobr“ 

Starší žáci (4. - 5. třída) - „Honzovy rady (jak na odpady)“ V těchto programech se žáci seznámili 

s jednotlivými skupinami, do kterých třídíme odpad. 

Žáci se naučili rozlišovat 6 typů (i barev) označující 

kontejnery na jednotlivé druhy odpadu (směsný, 

sklo, plasty, papír, nebezpečný odpad 

a velkoobjemový odpad). V rámci exkurze žáci třídili, 

pojmenovávali a zapisovali odpadky do jednotlivých 

skupin, dle materiálu ze kterého byl daný výrobek 

vyroben. Součástí vzdělávací akce byl program 

s interaktivním videem, písničkami (pro mladší děti), 

malováním obra libujícího si v pojídání nesprávně 

roztříděného odpadu "Skládkoobr", ale také 

interaktivní hry ve skupinách, které byly zakončeny 

soutěží o pěkné ceny. Všichni účastníci si tak z tohoto dne odnesli nejen nějaký ten dáreček, znalost 

ve správném třídění odpadu, ale i přesvědčení, že k čistému životnímu prostředí a správné recyklaci 

může přispět každý k nás. Zkusme i my, "dospěláci", každodenně používat trojbarevné tašky na tříděný 

odpad a utvrzujme naše děti ve správném třídění tím nejjednodušším způsobem - vlastním příkladem. 

 

Přírodovědná vycházka, 4. 10. 2019 

V pátek 4. 10. se žáci 1. a 2. třídy vydali na přírodovědnou vycházku do šilheřovického parku. Zde se děti 

seznámily s krásami podzimní přírody, identifikovaly listy stromů a jejich plody, procvičily abecedu 

i matematiku, zasportovaly si. Vycházka se moc vydařila a všichni si jí užili. 
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Projekt Éry Země, 14. 10. 2019 

Žáci deváté třídy si v rámci výuky 

v přírodovědných praktikách vyzkoušeli práci 

paleontologů. Zabývali se studiem života 

na Zemi, pravěkých rostlin a živočichů. Žáci 

v pracovních skupinách prostudovali různé 

zdroje informací, vybrali to nejpodstatnější 

a zpracovali jednotlivé éry vývoje Země. 

 

 

 

 

Den za obnovu lesa, 19. 10. 2019 

V sobotu 19. 10. 2019 proběhla v šilheřovickém lese velká akce Den za obnovu 

lesa, kterou pořádaly Lesy České republiky, a.s. V jeden den ve všech krajích ČR 

na dvanácti místech v zemi se obnovovaly lesy postižené kůrovcovou kalamitou. 

Celostátní akce Den 

za obnovu lesa 

se konala od 10:00 

do 16:00 hodin a akce 

se zúčastnilo nejen 

cca 80 žáků školy 

a také většina 

pedagogického sboru, ale také široká 

veřejnost z celého Moravskoslezského kraje.  

Zasazeno bylo mnoho tisíc nových stromů 

a žáci se seznámili také s lesním 

hospodářstvím, lesní technikou, mohli 

si zasoutěžit a byl pro ně připraven další 

doprovodný program.   
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15 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a 
ostatních pracovníků školy  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy 

Jméno zaměstnance Datum konání Název akce - školení 

Jarmila Adamczyková 10. 10. 2019 O způsobilosti obsluhy nízkotlakých plynových 

kotelen, plynového zařízení a obsluze tlakových 

nádob stabilních 

Olga Tichá, Mgr.  11. 10. 2019 Specializační studium pro koordinátory EV v 

Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském 

kraji a dalších regionech ČR 

Kateřina Bachroníková, Mgr.  11. 10. 2019 Specializační studium pro koordinátory EV v 

Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském 

kraji a dalších regionech ČR 

Jan Pavelka, Mgr.  10. - 11. 10. 2019 Akcent@net - workshopy pro učitele ER Silesia 

Marcela Šlosárková 20. 10. 2019 Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte 

Marcela Šlosárková 10. 11. 2019 Plánujeme v MŠ netradičně a spolu s dětmi 

Jiřina Sochová 14. 11. 2019 Hygienické minimum pro pracovníky ŠJ 

Olga Tichá, Mgr.  05. 12. 2019 Biodiverzita a její management 

Kateřina Bachroníková, Mgr.  05. 12. 2019 Biodiverzita a její management 

Zdeňka Komůrková, Mgr.  02. 01. 2020 Učíme se podnikavosti 

Komůrková Zdeňka, Mgr.  25. -26. 2. 2020 Finanční vzdělávání pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ 

Lucie Köşe, Mgr.  09. 03. 2020 Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce 

Pavla Kačmářová, Mgr.  12. 03. 2020 Připravenost a vyzrálost dítěte pro vstup do ZŠ 

Pavla Kačmářová, Mgr.  24. 03. 2020 Manažer řízení ve škole 

Eva Kačmářová 03. 04. 2020 Hudebně relaxační aktivity ovlivňující chování 

dětí s ADHD 

Eva Kačmářová 15. 04. 2020 Environmentální vzdělávání v mateřské škole 

Pavelka Jan, Mgr.  27. 04. 2020 Informační seminář "Šablony III pro ZŠ" 

Čížková Hana, Mgr.  06. 05. 2020 Psychohygiena pro pedagogy 

Marcela Šlosárková 20. 05. 2020 Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických 

dovedností 

Petra Fojtíková, Mgr., Ing.  01. 06. 2020 Zdravotník zotavovacích akcí 
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Pavla Kalvarová, Mgr.  02. 06. 2020 Metodický průvodce první třídou 

Marcela Šlosárková 18. 08. 2020 Pedagogická diagnostika pro MŠ 

Simona Chybíková 18. 08. 2020 Pedagogická diagnostika pro MŠ 

Simona Chybíková 28. 08. 2020 Efektivní komunikace s rodiči 

Celkem za toto vzdělávání škola ve školním roce utratila 52 580,- Kč ze svého rozpočtu.  

16 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

Přehled aktivit školy Datum konání 

Slavnostní uvítání prvňáčků  2. 9. 2019 

Strassenfest, Den otevřených dveří 14. 9. 2019 

Den za obnovu lesa – šilheřovický les  19. 10. 2019 

Zpívání u stromečku, akce OÚ 29. 11. 2019 

Návštěva seniorů v Domově pod Vinnou horou 17. 12. 2019 

Zábavná soutěž České televize Bludiště 29. 1. 2020, 20. 4 2020 

Projekt Mary´s Meals.- 7 000 Kč a 36 baťůžků 02. 2. 2020 

Výlet do Ostravy na haldu Ema 22. 2. 2020 

Pochování basy – vystoupení žáků 9. ročníku 22. 2. 2020 

Slavnostní otevření školního hřiště 30. 5. 2020 

Pasování předškoláků 26. 6. 2020 

Slavnostní rozloučení žáků 9. ročníku 26. 6. 2020 

 

Účast žáků školy v soutěžích Umístění 
Datum 

konání 

Geošifra – Opava - 3. 10. 2019 

Přírodovědný klokan  - 16. 10. 2019 

Recitační soutěž – Gymnázium Hlučín 3. místo 1. 11. 2019 

Soutěž mladých biologů v ZOO Ostrava  - 8. 11. 2019 

Recitační soutěž  13. 2. 2020 

Bludiště – Česká televize 2. místo 
29. 1. 2020, 

20. 4. 2020 

Výtvarná soutěž 1. místo (V. D.) 10. 4. 2020 
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17 Vybrané akce školy 

Rekonstrukce koupelny v MŠ 

V mateřské škole proběhla kompletní rekonstrukce sociálních zařízení. Díky finančním prostředkům 

zřizovatele došlo k výměně původních nevyhovujících toalet, umyvadel, obkladů a dlažby, elektrického 

bojleru na ohřev vody a radiátorů. Rekonstrukce započala na začátku prázdnin, avšak byla dokončena 

1. školní den roku 2019 / 2020. Děti měly velikou radost z nové koupelny, která je také vybavena 

zázemím s přebalovacím pultem a sprchou. Zařízení má také toaletu a umyvadlo přizpůsobené i těm 

nejmenším dvouletým dětem.  

   

Slavnostní uvítání prvňáčků, 2. 9. 2019 

Dne 2. 9. 2019 byli v sále Obecního úřadu slavnostně přivítáni naši nejmenší žáčci, kteří letos poprvé 

usedli do školních lavic. Prvňáčky přivítal pan starosta Mgr. Radek Kaňa, pan farář Mgr. Jakub Dominik 

Štefík a pan ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice Mgr. Jan Pavelka. Velké díky patří také paní Mgr. Fojtíkové 

a jejím žákům, kteří si pro naše nové žáčky a jejich rodiče připravili krátký program a věcné dárky.  

 

Strassenfest, 14. 9. 2019 

Dne 14. 9. 2019 se v obci Šilheřovice uskutečnila tradiční akce 

s názvem Strassenfest. Žáci naší školy se jí rovněž zúčastnili. 

Využili jsme této akce a otevřeli budovu školy na ulici Střední 29 

a pozvali na návštěvu a Den otevřených dveří obyvatele nejen 

z Šilheřovic, ale také 

hosty z okolí. Pro 

všechny bylo 

připraveno drobné 

pohoštění.  
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Dopravní výchova, 25. 9. 2019 a 31. 10. 2019 

Dne 25. 9. a 31. 10. absolvovali žáci 3. a 4. třídy teoretickou i praktickou část dopravní výchovy 

na dopravním hřišti v Hlučíně. Neodradilo je ani prudké ochlazení a jízda v čepicích a v rukavicích. 

Všichni si procvičili své dosavadní cyklistické zkušenosti. 

 

 

Beseda se senátorem, 25. 9. 2019 

Ve středu 25. září 2019 měli žáci 6. - 9. tříd Základní školy v Šilheřovicích tu čest přivítat významného 

hosta. Byl jím současný senátor, bývalý člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 

předseda Sdružení obcí Hlučínska a dlouholetý starosta obce Bolatic, Mgr. Herbert Pavera. 

Pro žáky 6. a 7. třídy byl připraven tematický celek - Hlučínsko a jeho význam. Žáci měli možnost 

prohloubit si znalosti a rozšířit obzor. Herbert Pavera představil nejen Hlučínsko, ale i organizaci 

Sdružení obcí Hlučínska, kde již řadu let vykonává funkci předsedy. Problematiku pojal nejen z hlediska 

geografických a historických souvislostí, ale vyzdvihl 

taktéž roli zdejší "prajzské" kultury, která vždy 

sehrávala značnou úlohu. Zároveň vyzval k jejímu 

zachování pro budoucí generace. V závěru 

byl vyhrazen prostor pro dotazy žáků i vyučujících. 

Žáci 8. a 9. třídy měli přednášku na téma Parlament 

ČR. Herbert Pavera hovořil o struktuře Parlamentu 

České republiky, jakožto dvoukomorovém 

zákonodárném sboru ČR, tvořeném Poslaneckou 

sněmovnou a Senátem. Na programu přednášky 

byly parlamentní volby, proces přijímání zákonů, 

přehled zákonodárné činnosti, hlasovací a jednací 

řád sněmovny aj. V závěru přednášky si žáci dokonce na hlasování o zákonech zahráli. 

 

Geošifra, 3. 10. 2019 

Ve čtvrtek 3. 10 2019 jsme se s žáky 9. ročníku zúčastnili prvního ročníku 

soutěže Geošifra na SPŠ stavební v Opavě. Museli jsme prokázat znalosti 

především z matematiky a zeměpisu, měli jsme možnost pracovat 

s měřicími přístroji sloužící k zaměřování GPS a měření převýšení terénu 

a uplatnili jsme i fyzickou zdatnost. I když se nám nepodařilo umístit 
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se na předních místech, prožili jsme hezké a velmi zajímavé 

dopoledne a v neposlední řadě jsme měli opět možnost 

získat nové zkušenosti a dovednosti z oblasti geodézie. 

 

Návštěva knihovny, 7. 10. 2019 

V pondělí 7. 10. 2019 navštívili žáci 2. a 3. třídy naší školy 

šilheřovickou knihovnu, kde se obeznámili s pravidly 

pro půjčování knih, jejich členěním, zajímavými tituly 

pro děti z řad českých autorů. Děti se podivovaly 

nad největší a nejmenší knihou a od paní knihovnice dostaly kromě přihlášek pro nové čtenáře 

i seznamy knih, které jsou v naší knihovně pro ně k dispozici.  

 

Drakiáda, 11. 10. 2019 

V pátek 11. 10. 2019 jsme se za krásného, slunečného 

a hlavně větrného počasí sešli na hřišti TJ Sokol na Drakiádě. 

Nejprve se piloti draků rozehřáli několika soutěžemi, 

kde prokázali hbitost a šikovnost. Následovalo slavnostní 

vypuštění draků. Soutěžili jsme, který vyletí nejvýše a zůstane 

ve vzduchu nejdéle. Celé odpoledne se neslo v duchu dobré 

zábavy a legrace. 

 

 

Den s jubilanty, 11. 10. 2019 

Dnes šli naši žáci 3. a 4. třídy popřát jubilantům Šilheřovic. 

Zarecitovali, zazpívali, popřáli a předali oslavencům 

přáníčka. Velké díky patří vybraným žákům, kteří naši školu 

zastupovali, paní učitelce Haně Čížkové za organizaci. 

Děkujeme také žákům 4. třídy a paní učitelce Zdeňce 

Komůrkové za výrobu narozeninových přání. 

 

Preventivní programy, 16. 10. 2019 

Žáci 3. a 4. třídy strávili 2 hodiny preventivním 

programem "Nech mě být" - týrání, zneužívání. 

Besedovali, vytvářeli myšlenkové mapy a zhlédli 

krátkou videoukázku.  

Žáci 5. a 6. třídy se zúčastnili v rámci primární 

prevence programu „Mezi stěnami - šikana“. 

Program byl zaměřen na porozumění pojmu 

šikana, zabýval se jejími projevy a možnými 

následky. Žáci se s touto problematikou seznámili 

prostřednictvím tematických a interaktivních 

aktivit.  
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Werichovy písničky, 21. 10. 2019 

V pondělí 21. 10. se žáci 5. a 6. třídy byli podívat v Markvartovicích na výstavu 

„Werichovy písničky“, kde si prohlédli obrázky B. Frýby s texty Voskovce, 

Wericha a Ježka. Také si zazpívali a zatančili.  

 

Happy Halloween, 1. 11. 2019 (1. stupeň) 

Ačkoli se Halloween slaví 31. 10. 2019, u nás ve škole proběhl až 1. 11. 2019. 

Společně s paní učitelkami a žáky jsme se na tento den pilně připravovali 

již od začátku října. V pracovních činnostech, výtvarné výchově a ve školní družině jsme vyráběli duchy, 

mumie, dýně, čarodějnice, pavouky, netopýry, skeletony, prostě všechno, co s tím souvisí.  

Tento školní den byl úplně jiný než ty obvyklé. Naši žáci, kteří přišli v halloweenských maskách, se první 

vyučovací hodinu seznamovali s dopoledním programem. Fotografovali se s celou svou třídou 

u strašidelného domu. Diskutovali o dušičkách, pouštěli si videoukázku o tom, jak se Halloween slaví 

v Anglii a hráli hry. Další dvě hodiny byli 

rozděleni do skupin. V každé skupině 

byl zástupce jiné třídy. Společně pak plnili 

aktivity, které se týkali halloweenu. Tyto 

aktivity byly v anglickém jazyce a musím velmi 

všechny pochválit, jak si s tím poradili. Páťáci 

přečetli anglicky slova prvňáčkům a ti pak 

např. vybarvovali. Hlavní „šéf“ skupiny 

rozděloval úkoly, které byly připraveny 

dle náročnosti. Nikdo nezahálel, všichni 

vzorně, v klidu a dle fair play pravidel pracovali. Na závěr vytvořili výtvarný projekt. Poslední hodina 

byla věnována módní přehlídce, vyhodnocení soutěží, masek. Přišel nás navštívit také upír, pan ředitel, 

který nepokazí žádnou legraci. 

Navštívit nás přišly děti z mateřské školky. Prošly si všechny třídy a spolu s paní učitelkami se také 

vyfotografovaly u strašidelného domu.  S malou, sladkou odměnou odcházeli všichni. Tento báječný 

den si všichni naplno užili.   
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Recitační soutěž, 1. 11. 2019 

V pátek, dne 1. 11. 2019, se zúčastnila Kateřina Ličková, žákyně 9. třídy, 

recitační soutěže Gymnázia J. Kainara v Hlučíně. Katka vystoupila s básní 

Balada o životě v klusu z tvůrčí dílny Jiřího Žáčka. Jednalo se již o 3. ročník 

této soutěže. Všichni účinkující se svého úkolu zhostili poctivě a se ctí, 

recitovali jako o život a vydali ze sebe to nejlepší. Jejich výkony hodnotila 

vážená porota. Po usnesení poroty stanula na stupních vítězů i naše 

žákyně a získala krásné 3. místo! 

 

Halloween na 2. stupni, 5. 11. 2019 

Dne 5. 11. 2019 proběhly pravidelné úterní hodiny anglické konverzace v netradičním halloweenském 

duchu. Cílem nebyla propagace tohoto svátku, ale spíše jeho pochopení a zpestření výuky pomocí 

drobných soutěží a aktivit.  Žáci doplňovali křížovku, hledali 

v textu odpovědi na otázky, vyzkoušeli si „Skeleton Dance“ 

a v některých skupinách došlo i na netopýří štafetu.   

 

 

 

 

Hola, hola, hola, výlet volá!, 9. 11. 2019 

Bohužel nám tentokrát počasí nepřálo a místo plánovaného výšlapu v okolí Lysé hory jsme museli 

zajistit náhradní program. Právě pochmurné počasí odradilo některé přihlášené děti i rodiče od této 

aktivity, ale ti, kteří vydrželi, nelitovali! Celkem 15 dětí ve věku 6-12 let a 2 předškoláky doprovázely 

3 paní učitelky a 3 rodiče. Prohlédli jsme si Horní i Dolní opavské náměstí, budovu Hlásky a budovu 

kostela sv. Vojtěcha. Pak jsme zamířili do Zemského muzea v Opavě, které nás přivítalo s otevřenou 

náručí, úchvatnými exponáty i komentovanou prohlídkou.  

Děti obdivovaly vycpané slony a další savce, prošli jsme expozicemi ryb, plazů, obojživelníků, u ptáků 

si zkusily identifikaci podle hlasu/zpěvu ptáčka, 

viděli jsme sršně v nadživotní velikosti, u akvárií 

prolézaly jeskyní. Stranou nezůstaly ani další 

expozice - minerálů, svatebních šatů – princezny 

si opravdu přišly na své a zajímavé byly i dřevěné 

loutky. Po svačince a nakoupení nezbytných 

upomínkových předmětů si pak děti zasoutěžily, 

naučily nové hry a také se trošku vydováděly 

na dětském hřišti na Ptačím vršku u Minoritního 

kláštera.  
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Divadlo loutek Ostrava, 19. 11. 2019 

V úterý 19. 11. 2019 navštívili žáci 1., 2. a 3. třídy Divadlo loutek v Ostravě, kde zhlédli kouzelné 

zpracované představení Kocourka Modroočka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční jarmark, 26. 11. 2019 

 

V úterý 26. 11. proběhl 

na naší škole vánoční 

jarmark, kde si mohli 

žáci, zaměstnanci 

i rodiče a další přátelé 

školy pořídit nějaký 

pěkný dárek. Součástí 

jarmarku byly i třídní 

schůzky, a proto byla 

účast opravdu hojná. 

V tento den se konaly 

také volby do Školské 

rady.  

 

 

 

Žáci 9. třídy navštívili ÚP v Ostravě, 26. 11. 2019 

V úterý 26. listopadu 2019 navštívili žáci 9. třídy Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu 

povolání (IPS), které působí v rámci Úřadu práce v Ostravě. Tato návštěva byla pro ně cennou pomocí 

zvláště v době, kdy se rozhodují o svém budoucím povolání. 

Žáci získali komplexní informace o síti škol, o možnostech uplatnění 

absolventů škol v praxi, možnostech rekvalifikace a o situaci na trhu práce. 

Prakticky si otestovali profesní zájmy ve vazbě na povolání a potřebné 

vzdělání, zhlédli ukázky některých profesí a byli seznámeni 

s internetovými odkazy, které mohou být v době jejich rozhodování 

užitečnými pomocníky. 

Obdrželi také podrobné informace o práci s Atlasem školství, o náležitostech týkajících se přijímacího 

řízení, podávání přihlášek, postupu při přijetí i nepřijetí na školu, o odvolacím řízení a rovněž způsobu 

podání zápisového lístku. 
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Mikulášská nadílka, 6. 12. 2019 

Jako každý rok, tak i letos, navštívil Šilheřovice v pátek 6. 12. svatý Mikuláš se svými pomocníky. 

Nejdříve zavítal na dolní stupeň naší školy, kde navštívil děti 1. – 5. třídy, poté se vydal na OÚ 

Šilheřovice, do místní pekárny a cukrárny a svou pouť zakončil na horním stupni ZŠ, kde si popovídal 

s žáky 6. – 8. třídy. Všude zhodnotil celoroční práci ať už dětí, nebo dospělých, čerti se zhostili 

napravování hříšníků, pakliže nějací byli…, no a andělé těšili zvláště děti, které se trošku bály, a krotili 

Mikulášovy čertovské pomocníky a na závěr rozdali všem sladkou odměnu. A jestliže někomu vrtá 

hlavou, proč svatý Mikuláš nenavštívil i 9. třídu, pak může zůstat naprosto klidný. 9. třída nezlobila, 

ani nic nevyvedla, ale celou akci zorganizovala a provedla, za což jí patří velké poděkování. 

 

 

Návštěva seniorů v Domově pod Vinnou horou, 17. 12. 2019 

V úterý 17. 12. 2019 navštívili žáci a žákyně 5. třídy naší školy seniory v Domově pod Vinnou horou 

v Hlučíně. Víme, že místní babičky a dědečkové už leccos zažili a jistě se navyprávěli spoustu a spoustu 

příběhů a pohádek svým dětem, vnoučatům či pravnoučatům, proto jsme se rozhodli, že si na chvíli 

role vyměníme a oni budou posluchači a naše 

děti těmi, kteří jim něco přečtou. Četbu dětí 

jsme prostřídali i recitací krátkých básniček 

s vánoční tématikou a společně se seniory 

jsme si zazpívali i známé české koledy jako 

Narodil se Kristus Pán, Nesem vám noviny 

nebo Půjdem spolu do Betléma. Senioři byli 

obdarováni vánočními přáníčky a drobnými 

dárečky. Na závěr si žáci spolu s obyvateli 

Domova zahráli i deskové hry. 
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Pečení perníčku na SŠ, 17. 12. 2019 

V úterý 17. 12. 2019 se děti ze školní družiny zúčastnily pečení vánočních perníčků. Střední hotelová 

škola v Šilheřovicích nás pozvala do prostor moderní učebny cukrárny, kde si pod vedením odborníka 

děti vyzkoušely pečení perníčků.  

 

Vánoční turnaj ve florbale, 19. 12 2019 

Dne 19. 12. 2019 proběhl vánoční turnaj našich žáků ve florbale. V tělocvičně se žáci rozdělili 

do 4 skupin, které proti sobě sehráli zápasy. Na pomoc našim žákům dorazili také fanoušci, bez nich 

by to přece nebylo ono! Děkujeme všem zúčastněným za sportovní atmosféru a paní trenérce 

za organizaci tohoto turnaje!  
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Vánoční party na 1. stupni, 20. 12 2019 

V pátek jsme si na 1. stupni udělali vánoční party. První hodinu proběhl koncert a taneční představení 

našich žáků. Žáci hráli na klavír, flétnu, paličky a dokonce i bubny. Děvčata ukázala taneční kreace, 

se kterými úspěšně vystupují na mezinárodních soutěžích. Celé představení bylo velice pěkné 

a my jsme rádi, že se spousta našich žáků věnuje hře na hudební nástroje a také tanci. Společně jsme 

si ještě zazpívali koledy, a pak se rozešli do tříd, kde probíhala třídní vánoční besídka. Navštívit 

nás přišly také děti z mateřské školky, se kterými si žáci společně hráli.  

 

Řemeslné dílny, 15. 1. 2020 

Žáci 3. – 5. třídy navštívili workshop zaměřený na řemeslné dílny. Zajímavou tvůrčí akci připravila 

na středu 15. ledna 2020 v Obecním domě v Ludgeřovicích Místní akční skupina Hlučínsko. Pro žáky 

nižšího stupně základní školy (3. – 5. třídu) zde byl připraven workshop zaměřený na řemeslné dílny. 

Žáci si měli možnost vyzkoušet řemeslné činnosti na celkem sedmi stanovištích zaměřených na 

bezpečnost práce s požární ochranou, pokrývačství (pokládku střešní krytiny a zkoušku vodou), 

kominictví (princip fungování komínu, čištění komínu a kouřovodu), seznámení se s měřicí a inspekční 

technikou, životní prostředí a spalování paliv, vyzkoušeli si také práci s rozličným ručním nářadím (AKU 

nářadím, řezivem, vrtáky) a na čas si rovněž zasoutěžili v šroubování metrických matic. Žáci naší školy 

byli danou akcí nadšeni a věříme, že mnozí z nich se nechali řemeslem, které – jak se říká – má zlaté 

dno, do budoucna náležitě 

inspirovat.  
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Poruchy příjmu potravy, 16. 1. 2020 

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 

se na 2. stupni Základní 

školy a mateřské školy 

v Šilheřovicích uskutečnila 

velmi zajímavá přednáška 

na téma Poruchy příjmu 

potravy. Řeč byla především 

o mentální anorexii, bulimii, 

záchvatovitém přejídání 

a ortorexii (posedlosti 

zdravým jídlem).  

Obě přednášející byly z Centra Anabell v Ostravě, které od roku 2002 pomáhá osobami s poruchami 

příjmu potravy a jejich blízkým. Této skupině lidí se věnují jako jediný poskytovatel sociálních služeb 

v ČR. Centrum má zastoupení také v Praze a v Brně. Poruchy příjmu potravy patří mezi psychická 

onemocnění. Jsou léčitelné, ovšem podle statistik až 10 % nemocných umírá, přičemž jedním z důvodů 

je stálá tabuizace tématu. Žáci v rámci přednášky zhlédli dva krátké filmy na dané téma a seznámili 

se s příčinami tohoto závažného onemocnění i jeho důsledky v návaznosti na fungování našeho těla. 

Dozvěděli se, jak žít vyváženě a zdravě a jakým způsobem pomoci osobě s podezřením na poruchy 

příjmu potravy. 

 

Exkurze Osvětim-Březinka, 22. 1. 2020 

Žáci 8. a 9. třídy ve středu 22. ledna 2020 navštívili místo, kde se za 2. světové války odehrály největší 

hrůzy moderních dějin lidstva v podobě opravdového lidského utrpení – koncentrační tábor Osvětim-

Březinku/Auschwitz-Birkenau. Exkurzi do těchto míst by měl absolvovat každý. Do míst, kde denně 

docházelo k vraždám mnoha stovek až tisíců nevinných lidí, a to neuvěřitelně nelidským způsobem. 

Atmosféra strachu a děsu je tu stále živá. Ze všech koutů na člověka dýchá utrpení, úzkost 

a nepředstavitelná hrůza. Polské městečko Osvětim se nachází mezi Krakovem a Katovicemi, jen 70 km 

od Ostravy. Při vstupu do koncentračního tábora v Osvětimi prochází návštěvníci poměrně přísnými 

bezpečnostními opatřeními, nesmí zde jít s batohem na zádech a povolena je jen malá taška přes 
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rameno. Samotná prohlídka Osvětimi zpravidla trvá i s výkladem dvě hodiny. Ovšem záleží na okruhu, 

který si návštěvník zvolí. Na začátku exkurze obdržel každý sluchátka s vysílačem. Tím měl zajištěn 

nerušený výklad svého průvodce. Do koncentračního tábora se pak vstupovalo bránou se známým 

nápisem „Arbeit macht frei“ (Práce osvobozuje). Téměř v každé budově je zřízeno muzeum. 

V jednotlivých expozicích najdeme fotografie transportovaných lidí, jejich osobní dokumenty, vlasy, 

které byly vězňům stříhány a používány k dalšímu zpracování (třeba na tkaní koberců), brýle, protézy 

a berle, podepsané kufry, nádobí… V jediném bloku, který je ponechán v původní podobě, mohou 

návštěvníci zhlédnout umývárnu vězňů s plechovými koryty na vodu, pruhované vězeňské šaty a také 

ložnici vězňů, kde byly špinavé slamníky naskládány jeden vedle druhého a tenké hadry, které sloužily 

jako přikrývka. V areálu tábora se nacházela nemocnice, kde lékař Josef Mengele se svým týmem 

prováděl různé lékařské experimenty na lidech, kteří často umírali v hrozných mukách. K zhlédnutí byly 

také cely smrti a hladomorny. Kousek za ostnatým drátem stojí dvoupodlažní vila velitele 

koncentračního tábora Rudolfa Hösse, nacistického velitele, který tady v té době žil se svou rodinou. 

Z horního patra vily byl výhled na šibenici a krematorium, ve kterém byly spalovány ostatky umučených 

vězňů jako na běžícím páse. A právě na šibenici za krematoriem byl 16. dubna 1947 jeden z největších 

vrahů Rudolf Höss popraven. Vstup do vily ovšem není povolen, lze si ji prohlédnout jen zdálky. 

Průchod plynovou komorou a krematoriem byl extrémně depresivní. V těchto prostorách se smí fotit, 

přesto většina návštěvníků těmito místy jen projde a urychleně ho opustí. Kdo z vězňů nezemřel 

v plynových komorách, zemřel v důsledku vyčerpání z těžké práce a hladovění, nejrůznějších nemocí 

pramenících z nedostatečné hygieny a nedostatku stravy. Návštěva Osvětimi často v lidech zanechá 

hlubokou stopu. Je jedním z největších svědectví, čeho je člověk na člověku schopen. Jen velmi těžko 

se lze vcítit do všeho, co se v těchto prostorách smrti odehrávalo. Proto važme si toho, že žijeme 

v době, která má, jak se říká, nedostatek nedostatku! Při návštěvě Březinky, nacházející se asi 2,5 km 

od Osvětimi, nás čekalo překvapení. Brána, která se vepsala do dějin jako brána smrti, byla překryta 

obrovským stanem, do kterého nebyl umožněn přístup. Tato opatření byla proto, že se na těchto 

místech připravovalo 75. výročí od konce války a osvobození tohoto koncentračního tábora. Právě 

na tyto události vzpomínáme 27. ledna, kdy si připomínáme Mezinárodní den památky obětí 

holocaustu. 

Poděkování patří Základní škole v Ludgeřovicích za zprostředkování této exkurze! 

 

Propagace veřejné dopravy, 28. 1. 2020 

Žáci 4. - 6. třídy naší školy 

se zúčastnili projektu Propagace 

veřejné dopravy a ODISbusu, 

který si klade za cíl zdůraznit 

společenskou roli a ekologické 

přínosy cestování veřejnou 

dopravou, a to tak, aby zvýšil 

popularizaci, zájem a povědomí 

veřejnosti o možnostech 

a jednoduchosti cestování 

veřejnou hromadnou dopravou. 

Žákům se projekt velmi líbil. 
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Opět v Bludišti, 29. 1. 2020 

Čtyřčlenné družstvo tvořeno žáky osmé a deváté třídy bylo dne 29. 1. bojovat o vítězství v zábavné 

soutěži Bludiště. Žáci museli předvést nejen svou fyzickou zdatnost na lanových překážkách 

a v laserovém bludišti, ale také své znalosti při vědomostních otázkách. Skvělou soutěžní atmosféru 

a podporu soutěžícím vytvořili žáci sedmé a osmé třídy. 

.  

Naši prvňáčci, 30. 1. 2020 

Naši prvňáčci si 30. 1. užili svůj sváteční den, jejich první 

vysvědčení! 
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Projekt Mary´s Meals, 2. 2. 2020 

Základní škola a mateřská škola Šilheřovice 

děkuje všem, kteří se zapojili do sociálního 

projektu mezinárodní charitativní organizace 

Mary´s Meals. Ta se zaměřuje na pomoc dětem 

v těžké životní situaci, která jim častokrát brání 

chodit do školy a vzdělávat se. Forma pomoci 

byla dvojí: přispění 421 Kč na nasycení jednoho 

dítěte na celý školní rok a dodání baťůžků 

naplněných podle seznamu školními potřebami. 

Do projektu se zapojily všechny třídy, většina 

pedagogů a řada rodičů. Podařilo se vybrat 

téměř 7 000 Kč a nashromáždit 36 baťůžků. Ještě jednou moc děkujeme! Ani do budoucna 

se nebráníme tomu, aby naše škola touto nebo podobnou formou projevila pomoc potřebným. 

 

Recitační soutěž, 13. 2. 2020 

I letos se naše škola zúčastnila recitační soutěže okrskového kola dětské scény v Hlučíně. Přesto, 

že konkurence byla velká, naši recitátoři byli skvělí a neměli trému. Všem moc gratulujeme! 
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Projektový den, Volba povolání, 18. 2. 2020 

V úterý 18. 2. 2020 se žáci 9. třídy naší školy 

v rámci projektového dne zúčastnili exkurze 

na Střední průmyslové škole, Ostrava – Vítkovice. 

V 1. části exkurze se seznámili s odbornými 

učebnami a dílnami, ve kterých studenti střední 

školy uvádějí své teoretické poznatky do praxe. 

Následně si mohli sami vyzkoušet v učebně 

informačních technologií prostřednictvím PC, 

využitím programu Autodesk Inventor, vytvořit 

trojrozměrný nákres stojanu na mobilní telefon, 

což bylo velice zajímavé a podnětné. Poté žáci 

získali informace o jednotlivých studijních 

oborech, obdrželi přehledné brožury a informační letáky. Ve 2. části exkurze měli možnost přímo 

v praxi zhlédnout opracování plechu a trubek moderními technologiemi, a to u vítkovické firmy Vaněk. 

 

Výlet do Ostravy na haldu Ema, 22. 2. 2020 

 

 

Vystoupení na plese, 22. 2. 2020 

V sobotu 22. 2. 2020 se žáci 9. třídy naší školy 

představili svým tanečním vystoupením na plese – 

u příležitosti Pochování basy v obci. S paní 

vychovatelkou Ivetou Koperovou připravili velmi 

pěkné vystoupení. Děkujeme za reprezentaci školy. 
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DEN OFF-LINE, hodnocení, 28. 2. 2020 

Dne 28. 2. 2020 u nás na škole proběhl historicky první Den 

off-line. Ponořili jsme se do doby bez počítačů, bez wifi. Šlo 

o to, nepoužít dne 28. 2. 2020 od 0:00 do 23:59 hodin počítač, 

tablet, chytrý telefon ani jiné komunikační, herní 

či elektronické zařízení. Ve škole pro žáky byla zřízena naše 

„RETRO místnost“, kde si mohli všichni prohlédnout, nám 

učitelům známé věci, které se kdysi využívaly naprosto běžně. 

Viděli jsme projektor na diapozitivy, meotar, gramofon 

na kliku, gramofonové desky, videokazety, magnetofon, 144 

let staré kapesní hodinky, celou řadu telefonních přístrojů, 

telefonní karty, staré železné žehličky… Největší lákadlo 

pro naše žáky byly psací stroje. Říkali jsme si, jakým způsobem je tento „pra-pra-pra-pradědeček“ 

stejný s dnešními počítači (klávesnicí). Aby žáci nepřišli o své sociální sítě, vytvořili jsme na tabuli 

facebook, kde každá skupina mohla na zeď zapisovat své pocity. Do RETRA učebny zavítali také naši 

nejmenší z mateřské školky. Žáci v průběhu dne pak v projektovém vyučování, kdy byli rozděleni do 

skupin, vytvářeli projekt ke Dni off-line, povídali si se svou vyučující o době „předpočítačové“, pouštěli 

gramofonové desky, listovali v denním tisku, vypracovávali kvíz… Každý žák, který „Přijal výzvu“, dostal 

na ruku papírový náramek „Dnes jsem off-line“ a potvrzení pro rodiče, že opravdu vydržel být off 

i doma. Pozitivně vnímáme i fakt, že se do této akce zapojila i spousta rodičů, naše cukrárna a zpětná 

vazba byla vážně úžasná. Děkujeme. Bohužel celá tato smutná situace kolem koronaviru nám naše 

závěrečné zhodnocení zastavila. Nezoufejme a těšme se, protože pro tyto statečné žáky jsou 

připravené certifikáty a sladká odměna, které obdrží, až se vrátí zpátky do školy. Snad to bude brzy! 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem kantorům, kteří se aktivně zapojili do této velké akce, přinesli 

na ukázku všechny ty „retro věci“, pomohli s přípravou a samotnou realizací!   
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Bruslení v Bohumíně, 29. 2. 2020 

V posledním únorovém dni jsme se setkali 

na společném bruslení v Bohumíně.  

 

  

 

Zápis do 1. třídy 2020/2021, 7. 4. 2020 
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Rekonstrukce fyzikální učebny, 8. 4. 2020 

Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace zahájila realizaci projektu Konec 

samé teorie, hurá s pokusy do praxe, který je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem projektu je modernizace stávající, nevyužívané učebny (dnes tato učebna slouží spíše jako zázemí 

pro odkládání pomůcek), na odbornou učebnu sloužící k výuce přírodních věd - zejména fyziky a chemie 

tak, aby na základě zrealizovaného projektu docházelo ke zvýšení znalostí a poznatků v oblasti 

přírodních věd u všech cílových skupin projektu, stejně tak, aby žáci byli motivováni k vyšší intenzitě 

a aktivitě při samotném vzdělávání. 

Výsledkem projektu je na základě provedených stavebních úprav včetně pořízení vnitřního vybavení 

a pomůcek zmodernizovaná odborná učebna přírodních věd za účelem zvýšení kvality vzdělávání 

ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové kompetenci přírodní vědy. Zmodernizovaná 

odborná učebna bude splňovat nároky na bezbariérovost. Celkové náklady akce jsou 1 316 425,- Kč 

 

Pohádková noc z domu, 8. 4. 2020 

Dne 27. března 2020 jsme měli mít naši společnou Noc s Andersenem, letos s tématem pohádek paní 

Boženy Němcové. Mimořádné události si vyžádaly mimořádné činy. Protože jsme nemohli být společně 

ve škole, udělali jsme si POHÁDKOVOU NOC Z DOMU! Ve čtvrtek, 2. dubna, uplynulo 115 let 

od narození tohoto dánského pohádkáře, proto jsme si užili společného čtení pohádek. Letos byly 

všechny od naší české spisovatelky! Od středy 8. 4. 2020 (od 16:00 hodin) jsme se mohli 

prostřednictvím internetových odkazů zaposlouchat do několika krátkých pohádek této spisovatelky, 

které předčítali mnozí učitelé naší školy. Akce měla mimořádně kladný ohlas. 

  

Výtvarná soutěž, 10. 4. 2020 

Gratulujeme a děkujeme všem žákům naší školy, kteří se do této soutěže zapojili! Diplomy a věcné ceny 

žákyně obdržely po návratu zpátky do školy! Každý, 

kdo poslal výkres, dostal malou sladkou odměnu. 

Výherci naší výtvarné soutěže:  
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Den Země, soutěž, 22. 4. 2020 

 

 

Módní přehlídka - Čarodějnice školou povinné, 30. 4. 2020 
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Slavnostní otevření hřiště, 30. 5. 2020 
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Írán - partnerství škol 

V průběhu tohoto školního roku na náš školní Instagram 

přistála anglická zpráva o tom, že máme hezké fotografie. 

Navázala jsem tedy nezávislou konverzaci a zjistila, že pán, 

který zprávu napsal, je učitel z íránské školy. Společně jsme 

se dohodli na projektech, které budeme s žáky 

realizovat.  První - Introduce yourself - kdy žáci IV. a V. třídy 

napsali žákům do Íránu dopisy v angličtině, namalovali jim 

k tomu obrázky. Společně se vyfotili a poslali fotografii naší 

školy s českým a perským názvem. Putovaly tam také malé 

dárečky v podobě omalovánek. Čtvrťáci nahráli video, kde 

přáli žákům do Íránu šťastný nový rok, který u nich nastal 

v průběhu března. Pan učitel byl nadšen a vše sdílel na svém 

Instagramu. Bohužel v Íránu nastala situace kolem 

koronaviru dříve než u nás, a proto se jeho žáci nestihli 

do našeho prvního projektu zapojit. Ovšem tato spolupráce 

nekončí, naopak bude pokračovat v dalším školním roce. 

Moc se na to těšíme. 

 

Naši prvňáčci, 26. 6. 2020 

Moji malí velcí prvňáčci, je to tady, školní rok je u konce a vás čekají vytoužené prázdniny. Přeji vám, 

abyste si je pořádně užili. Koupejte se, bavte se, navštěvujte kamarády, zajeďte k babičce nebo třeba 

na tábor, ale hlavně odpočívejte a nabírejte sil, opatrujte se a v pořádku se mi vraťte zpět - tentokrát 

již do 2. třídy. Už se těším na další společnou jízdu s vámi.  
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Slavnostní rozloučení žáků 9. ročníku, 26. 6. 2020 

V pátek jsme se slavnostně rozloučili s našimi deváťáky. Přejeme našim absolventům hodně úspěchů 

jak v osobním životě, tak v pracovním! Ať vedou vaše kroky k vašim vysněným cílům!  
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18 Mimoškolní aktivity 

Ve školním roce 2019/2020 bylo žákům ZŠ a dětem v MŠ nabídnuto 18 zájmových útvarů, kde měli 

možnost trávit svůj volný čas. Škola dále nabízí výuku náboženství, kterou vede Mgr. Jakub Dominik 

Štefík, šilheřovický pan farář a působí zde také pobočka Základní umělecké školy ZUŠ Hlučín. 

Poděkování patří nejen pedagogům školy, ale i externistům, kteří se žákům naší školy věnovali 

a umožnili jim tak rozvíjet jejich schopnosti, nadání a smysluplné využití volného času.  

 

Přehled zájmových útvarů Vedoucí útvaru 

Fotbal  Externisté – Jiří Nováček, Jana Krivačka 

Keramika (v rámci ŠD) Iveta Koperová 

Výtvarný kroužek (v rámci ŠD) Iveta Koperová 

Florbal  Externisté – Rytmik Dětem 

Všeználek Mgr. Pavla Kalvarová 

Přípravný kurz z matematiky a českého jazyka Mgr. Katarína Ďurajková, Mgr. Lucie Köşe 

Kroužek anglického jazyka Mgr. Zdeňka Komůrková 

Taneční kroužek 9. ročníku Iveta Koperová 

Taneční kroužek latinsko-amerických tanců 

CARMEN 
Externisté  

Atletická škola AK Hošťálkovice Externisté – Ing. Zuzana Uhrová 

Gymnastika  Externistka  

Na naší škole také působí pobočka Základní umělecké školy ZUŠ A PLUS Český Těšín – výtvarný 

a hudební obor (zobcová flétna, klavír, elektrické klávesy, akordeon, kytara, sólový zpěv). Dále zde 

probíhá výuka katolického a evangelického náboženství.  
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19 Údaje o výsledcích veřejnosprávních kontrol 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhly na škole žádné veřejnosprávní kontroly.  

 

20 Základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2019 

V kalendářním roce 2019 škola hospodařila s rozpočtem složeným z příspěvku zřizovatele, z prostředků 

na přímé náklady na vzdělávání z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání a z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu 

a s vlastními příjmy.  

 

Příspěvek zřizovatele v celkové částce je 1 023 288,- Kč. Tento příspěvek byl čerpán na provoz základní 

školy, školní družiny, školního stravování žáků základní školy, mateřské školy a školního stravování dětí 

mateřské školy.  

 

Prostředky na přímé náklady na vzdělávání z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byly  

v celkové částce 13 144 058 Kč. Prostředky byly čerpány na platy, zákonné odvody, příděl FKSP, ostatní 

osobní náklady a ONIV.  

 

Prostředky z Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ získala organizace neinvestiční dotací 

v celkové částce 1 253 176 Kč na projekt Ze školy do života (Šablony II). Zahájení fyzické realizace 

projektu od 1. 9. 2018, ukončení fyzické realizace projektu do 18. 12. 2020.  

 

Vlastní příjmy tvoří školné MŠ a ŠD ve výši 16 940,- Kč. Do příjmu (výnosu) byly zaúčtovány sponzorské 

dary, do nákladů ve stejné výši použití darovaných finančních prostředků na účely, ke kterým byly 

poskytnuty.  

 

Celkově příspěvková organizace za rok 2018 dosáhla zisku 7 703,18 Kč, přičemž výsledek hospodaření 

v hlavní činnosti je zisk ve výši 6184,18 Kč, v doplňkové činnosti ve výši 1555,- Kč.   

  

   

Přehled fondů Zůstatek (Kč) 

Fond odměn 
1 881,88 

Fond kulturních a sociálních potřeb 
144 833,19 

Fond investiční 
37 783 

Fond rezervní 
78 992,46 

Celkem 
263 490,53 
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Plnění příjmů z HČ k 31. 12. 2019 

 
Plnění výdajů z HČ k 31. 12. 2019 
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Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2019  
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21 Údaje o spolupráci 

Údaje o zapojení školy do projektů a mezinárodní spolupráce  

Projekt „Mléko do škol“ 

Program Mléko do škol podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. 

Podporuje rozvoj správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život. Prostřednictvím tohoto 

programu Evropská unie poskytuje školám nabídku mléka a vybraných mléčných výrobků. 

 

Projekt „Ovoce do škol“ 

Cílem projektu Ovoce do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Projekt 

je určen pro žáky prvních až devátých ročníků základních škol, kteří dostávají ovoce a zeleninu zdarma.  

 

MAS Hlučínsko  

MAS Hlučínsko vznikla 27. října 2006 jako občanské sdružení, u jehož zrodu stály dva svazky obcí – 

Sdružení obcí mikroregionu Hlučínsko a Sdružení obcí mikroregionu Hlučínsko západ, které sdružují 

29 obcí, podnikatelské a nepodnikatelské subjekty na území Hlučínska. Impulsem založení byla dotační 

zemědělská politika Evropské Unie pro trvale udržitelný rozvoj venkova. Postupně se etablovala 

v podpoře konkrétních krokům, které pomáhají školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. 

Současně podporuje konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaných 

v MAP I a II, a to prostřednictvím realizace investičních a neinvestičních aktivit.   

Cíl projektu: 

Místní akční plán usiluje o zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, 

že podporuje spolupráci zřizovatelů vzdělávacích zařízení, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. 

To s sebou přináší společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně 

specifických problémů a potřeb. Stěžejní je přitom funkční spolupráce zřizovatelů škol a dalších 

vzdělávacích zařízení, škol a ostatních poskytovatelů vzdělávání, žáků a rodičů.  

 

Projekt „Konec samé teorie, hurá s pokusy do praxe“ – podpořen MAS Hlučínsko 

Cílem projektu je modernizace stávající, nevyužívané učebny (dnes tato učebna slouží spíše jako zázemí 

pro odkládání pomůcek), na odbornou učebnu sloužící k výuce přírodních věd - zejména fyziky a chemie 

tak, aby na základě zrealizovaného projektu docházelo ke zvýšení znalostí a poznatků v oblasti 

přírodních věd u všech cílových skupin projektu, stejně tak, aby žáci byli motivováni k vyšší intenzitě 

a aktivitě při samotném vzdělávání.  

Výsledkem projektu je stavební úprava včetně pořízení vnitřního vybavení a pomůcek zmodernizovaná 

odborná učebna přírodních věd za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění 

na trhu práce v klíčové kompetenci přírodní vědy.   

 

Projekt Šablony II. Ze školy do života 

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové 

vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného 

vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů 

a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném 

vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního 

psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou 
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podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků 

a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.  

V letošním školním roce byly využívány šablony zaměřené na přípravu žáků na SŠ (český jazyk 

a matematika) a dále Tandemová výuka s externím učitelem Emanuelem Oyolo, dále pak projektové 

dny zaměřené na EVVO a mnoho dalších.  

 

Rekonstrukce hřiště ZŠ a MŠ Šilheřovice 

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce hřiště pro žáky základní a mateřské školy. Nová 

multifunkční hřiště umožní žákům bezpečně a výkonně sportovat, rozvíjet své pohybové aktivity, 

a to provozováním nejen kolektivních sportů. Dále dojde k obměně oplocení celého pozemku školy 

za účelem zvýšení bezpečnosti v nejbližším okolí školy. Celková dotace na tuto akci je 3.472.000,- Kč, 

akci podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky v prostřednictvím programu Podpora 

rozvoje regionů 2019+.   

 

 

  



Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Šilheřovice, příspěvkové organizace 

www.skolasilherovice.cz - 55 - 2019/20 
 

22 Činnost školní družiny 

Školní družina při Základní škole a mateřské škole Šilheřovice je školské zařízení, které je určeno žákům 

1. – 5. třídy. Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo školní družinu 30 dětí s pravidelnou docházkou 

(18 chlapců a 12 dívek) převážně z 1. a 2. třídy. 

Je tvořena jedním oddělením, které disponuje samostatnými prostory a je rozděleno na odpočinkovou 

a pracovní část. Družina je umístěna v přízemí budovy školy na ulici Střední 29, Šilheřovice, její provoz 

je denně od 11.40 do 17. 00 hod. Jejím cílem je smysluplně vyplnit a zpříjemnit pobyt dětí, které zde 

čekají na své rodiče. Školní družina zabezpečuje žákům odpočinek, rekreaci i zajímavé využití volného 

času dle jejich věku a požadavků. Děti vedeme k všestrannému rozvoji osobnosti, aby co nejlépe 

zvládaly požadavky, které jsou na ně ve škole kladeny. Našim prvňáčkům, pro které je přechod 

do školního prostředí náročný, je určen speciální režim zaměřený převážně na hrací aktivity, kreslení, 

povídání a podobně. Děti od 2. do 5. třídy jsou již více zapojovány do pracovních dovedností, 

náročnějších pohybových činností a pravidelných přírodovědných procházek, čímž podporujeme 

a rozvíjíme jejich tělesnou aktivitu, na kterou již mnohdy po návratu domů nezůstává čas. Formou 

didaktických her dále rozvíjíme logické myšlení, paměť, tvořivost a další důležité schopnosti 

a dovednosti. Pořádáme také nepravidelné společenské a vzdělávací aktivity, např. tematické dílničky 

s rodiči, besedy se zajímavými lidmi, soutěže, exkurze a podobně.  Pravidelně navštěvujeme školní 

knihovnu, kde formou hry rozvíjíme obrazotvornost dětí.   

Školní družina pracovala dle ŠVP s názvem ŠD pro každého a dle Plánu akcí 2019/2020. Plán akcí byl 

splněn do 10. 3. 2020, kdy byla činnost ŠD zastavena z důvodu epidemie Covid 19. V rámci projektu 

Ze školy do života proběhl projektový den: Advent na Hlučínsku. Z tohoto projektu bylo rovněž 

zakoupeno 10 tabletů, se kterými žáci v průběhu roku pracovali. Ve školní družině probíhala celoroční 

hra Harry Potter – hledáme Kámen mudrců. Celoroční hra vycházela z knihy Harry Potter a Kámen 

mudrců, kde děti plnily úkoly dle kapitol knihy. V rámci hry proběhl Halloween v Bradavicích, Vánoce 

v Bradavicích, výtvarná soutěž. Nejlepší práce z výtvarné soutěže byly použity na výzdobu školy. Děti si 

také vyrobily obličejové masky H. Pottera. Z důvodu uzavření škol bude celoroční hra vyhodnocena 

v září 2020. Žáci školní družiny se také zúčastnili pečení perníčků v cukrářské dílně SHŠ Šilheřovice. 

Perníčky si následně dozdobili ve školní družině. Vůně vánočních perníčků byla zpestřením Vánoční 

besídky spojené s nadílkou nových her do školní družiny. Žáci ŠD se aktivně zapojili i do akcí ZŠ, např. 

Den offline, Vánoční výstavka. V rámci školní družiny pracuje kroužek Keramiky, Výtvarný kroužek 

a Cvičení na velkých míčích. Děti si nadále mohou půjčovat knihy z knihovničky ŠD. Na školní zahradě 

bylo vybudováno nové, moderní multifunkční hřiště, které bude maximálně využito ke sportovním 

aktivitám dětí během pobytu venku. Velmi úzce spolupracujeme s jídelnou SHŠ, kde se zaměřujeme 

na zásady kulturního stolování dětí. V rekreačních a odpočinkových činnostech klademe velký důraz 

na relaxaci dětí po školní výuce. V zájmových činnostech na rozvoj individuálních zájmů a aktivní využití 

volného času. Žákům je umožněna příprava na školní vyučování. Činnost školní družiny probíhá za úzké 

spolupráce s vedením školy, třídními učiteli a vedoucími zájmových útvarů. 
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23 Činnost mateřské školy  

Materiálně technické pomůcky  

Na přelomu školního roku 2018/2019 a 2019/2020 došlo k celkové 

rekonstrukci sociálního zázemí v budově naší mateřské školy. Celá 

koupelna byla rekonstruována a došlo k výměně dlažby, obkladů, toalet, 

umyvadel, a vznikla tedy koupelna zcela nová. Dále se podařilo také 

rekonstruovat sociální zařízení pro pedagogické pracovníky MŠ, nově 

vznikla také výlevka pro nepedagogické pracovníky, kterou mateřská 

škola do té doby nedisponovala.  

Na podzim došlo k uzavření školní zahrady z důvodu rekonstrukce 

školního hřiště. Na jaře, po jeho dokončení, již děti mohly využívat 

všechny venkovní školní prostory. Došlo rovněž k osazení dětského 

hřiště novým trávníkem, byl upraven terén a byla pořízena školní 

venkovní tabule.  

Dále jsme se v loňském školním roce také zaměřili na zlepšení vybavení školky novými hračkami 

a didaktickými pomůckami, které děti dostaly k Vánocům.  Cílem pořízení tohoto vybavení je vytvořit 

podnětné prostředí pro děti různého věku.  

 

Setkání na hranici s polskou školkou, 24. 9. 2019  

Děti a paní učitelky z naší mateřské školy se s nadšením sešly se svými 

kamarády z polských Chalupek. Vyměnily si dárky, nakreslily obrázky 

a společně si zahrály různé hry.  

 

 

Setkání pracovníků MŠ s polskými kolegy, 9. 10. 2019 

Zástupci pedagogů z mateřských škol v Šilheřovicích a polských 

Chalupek se setkali u příležitosti Světového dne učitelů ve Starém 

Bohumíně, kde spolu diskutovali o problematice předškolního 

vzdělávání na obou stranách hranice.  
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Divadlo "Kašpárek a čaroděj", 9. 10. 2019 

Do školky přijelo divadlo se zajímavým představením  

Kašpárek a čaroděj. 

 

 

 

 

Hudební program "PODZIM", 18. 10. 2019 

Dne 18. 10. 2019 do mateřské školy za dětmi přijela návštěva, která si připravila projektový den 

s názvem PODZIMNÍ HUDEBNÍ REVUE. Děti si zahrály na netradiční hudební nástroje, naučily se nové 

taneční kreace a dobře se u toho pobavily.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba jogurtů se studenty SŠ, 23. 10. 2019 

Ve středu 23. října nás v mateřské škole navštívili studenti 

ze Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb 

v Šilheřovicích, aby nám ukázali, jak se dělá jogurt. Nejdříve 

jsme se podívali na obrázkovou prezentaci, a pak začala 

opravdová zábava. Děti míchaly, přidávaly ingredience 

a vařily.  

 

Uspávání broučků, 31. 10. 2019 

Malí i velcí „dvojnozí broučci“ se setkali 31. 11. 2019 

ve sportovním areálu Baumšule v Šilheřovicích. Pro děti byl 

připraven zábavný program se soutěžemi a tancem. 

Úkolem bylo hledání pokladu a nakonec přišel děti 

pozdravit také Pán lesa. Všem broučkům jsme posvítili 

a zazpívali k zimnímu spánku.  
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Princeznička na bále, MŠ, 7. 11. 2019 

Naši nejmenší z MŠ, konkrétně ze třídy Veverek, měli dne 7. 11. v rámci 

dopolední činnosti krásný bál k pohádce Princeznička na bále. 

 

 

Pohádkové odpoledne v MŠ, 12. 11. 2019 

Tento den si děti z naší mateřské školy zpříjemnily pohádkovým odpolednem. 

Na prvním stanovišti si hrály, stavěly puzzle, kreslily, hrály twister, počítaly. K těmto aktivitám jim 

pomáhala zvířátka – medvěd, datel, myška, liška, jelen a stará hodná babička, která rozdávala 

dobrotky. Děti pokračovaly do třídy Veverek, plnily úkoly s lesními zvířaty – zajíčkem a liškou. Ve třídě 

Berušek byly jeskyňky s netopýry a jezinkami a i zde musely plnit úkoly. Celou akci zakončily v jídelně, 

kde na ně čekalo občerstvení, které připravily maminky a babičky. 

 

Kroužek artefiletiky, 18. 11. 2019 

V dnešní lekci artefiletiky vytvářely děti dárek pro radost - 

květinu v krabičce. 

 

 

 

 

 

Mikulášské setkání pedagogů z MŠ, 27. 11. 2019 

Předvánočního setkání zaměstnanců MŠ se spřátelenou 

školkou v polských Chalupkách se zúčastnilo celkem 

14 pedagogických i nepedagogických zaměstnanců obou 

mateřských škol. Vzájemně diskutovali nové metody 

ve vzdělávání v MŠ a předávali si cenné zkušenosti 

z pedagogické praxe.  
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Adventní spirála v MŠ, 29. 11. 2019 

Adventní spirála byla akce, při níž se žáci naší mateřské školy 

seznámili s tradicí adventu, vyrobili si svícny a také 

se dozvěděly spoustu nových informací o Vánocích 

a Ježíškovi.  

 

 

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla v MŠ, 6. 12. 2019 

Jako každoročně, tak i letos zavítali do naší mateřské školy Mikuláš, čerti a andělé, kde je očekávaly 

tak trochu vystrašené, ale netrpělivé děti. Vždyť se na jejich příchod také pečlivě připravovaly a bylo 

vidět, že děti berou vážnou návštěvu opravdu vážně. 

 

 

Pečeme cukroví, MŠ 10. 12. 2019 

Je všeobecně známo, že Vánoce voní. A tak tomu 

bylo i u nás ve školce. Děti si vlastnoručně upekly 

linecké cukroví a hned ho také s velkým nadšením 

ochutnaly.  
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Vánoční pohádka 18. 12. 2019, MŠ 

Dne 18. 12. si naše nejmenší děti z MŠ ze třídy 

Veverek zahrály v rámci dopolední činnosti 

Vánoční pohádku, kdy zvířátka chtěla hlídat 

a ochraňovat malého narozeného Ježíška. 

 

 

 

 

Malý badatel aneb prima pokusy, MŠ, 

22. 1. 2020 

Dne 22. 1. 2020 se ve školce konala akce 

Malý badatel - prima pokusy. Děti 

si vyrobily velkou barevnou sopku, poté 

si každý vytvořil svou malou barevnou 

sopku pomocí jedlé sody, octu 

a potravinářského barviva, a jako poslední 

přišla na řadu gumová rukavice, která 

pomocí jedlé sody a octu vyletěla 

do vzduchu. Dětem se pokusy opravdu 

vyvedly. 

 

PROJEKTOVÝ DEN V MŠ - Instrumentální dílna, 28. 1. 2020 

V úterý 28. 1. 2020 se v naší MŠ uskutečnil projektový den pod názvem - Jak se klepe na dveře. 

Navštívila nás lektorka ze ZUŠ Hlučín, která připravila a vedla projektové vzdělávání v oblasti podpory 

hudebního rozvoje a vzdělávání. Pro děti bylo vzdělávání hrou i zábavou. Děti si zazpívaly, vyzkoušely 

netradiční hudební 

nástroje, zahrály hry a 

na závěr si vyrobily svůj 

hudební nástroj. 
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Loutkové divadlo, MŠ, 30. 1. 2020 

Dne 30. 1. 2020 přijelo do MŠ loutkové divadlo Kašparův svět s pohádkou Kašpárkovo dobrodružství. 

Pohádka všechny potěšila a náramně pobavila. 

 

Domácí farma Pořad o zvířatech, MŠ, 18. 2. 2020 

V úterý 18. 12. měly děti možnost předvést své znalosti z oblasti domácích zvířat. S nadšením poznávaly 

dospělá zvířata a pojmenovávaly jejich mláďata, zahrály si hru "Na štronzo" s tancující kravičkou 

a vybarvily si obrázek, který za odměnu dostaly. 
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Méďa zdravotník, MŠ, 19. 2. 2020 

Ve středu 19. 2. 2020 se všechny děti 

zapojily do pořadu pod názvem Méďa 

zdravotník. Ráno si zahrály na lékaře 

a sestry, když si samy dokázaly 

zavázat zranění, poté lepily 

do vyznačeného tvaru natrhané 

kousky papíru, z něhož vytvořily 

červený kříž - znak zdravotnictví. 

Zvídavé děti se už nemohly dočkat, 

až se dozví, s čím kamarád Méďa 

přišel, a nebyly zklamané. Poutavou 

formou se dověděly, jak se chovat 

např. na veřejném pískovišti nebo jak 

pomoci člověku v bezvědomí. 

Dokázaly, že mají hodně znalostí 

o tom, na jaká telefonní čísla 

by v případě nutnosti měly zavolat. 

Vyzkoušely si oblečení zdravotníků, 

zasoutěžily si při skládání puzzle nebo 

navlékání ochranných rukavic. Poté 

se samy staly pacienty a zkusily 

si obvázat koleno, aby vzápětí mohly 

ošetřit dospělou osobu. Velmi 

zajímavé bylo poslouchat tlukotu 

vlastního srdce nebo svého 

kamaráda, zajistit osobu do stabilizované polohy a pokusit se o masáž srdce na figuríně. Na malé 

zdravotníky dohlížel Méďa zdravotník, který taky všechny děti za jejich znalosti a praktické umění 

náležitě pochválil. I dnes byly děti odměněny sladkostí a omalovánkou a odnesly si další zkušenosti 

do života. 

 

Malý badatel, 21. 2. 2020 

Dne 21. 2. v naší mateřské škole proběhl dopolední program 

s názvem Malý badatel. Děti si vyzkoušely, jaké je to být 

chemikem a dělat pokusy na různé způsoby z obyčejných 

potřeb, jako je např. mouka, sůl, cukr… Děti si vytvořily 

lávovou lampu, barevný roztok z kostkového cukru, tornádo 

ve skleničce s barevnou vodou, modelínu a dělaly spoustu 

dalších pokusů, a to vše pod dohledem lektorů z Katedry 

chemie Ostravské univerzity v Ostravě. 
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Canisterapie v MŠ, 9. 3. 2020 

Dne 9. 3. se uskutečnila canisterapie. Děti byly nadšené, 

že si mohou pejsky pohladit a dát jim pamlsek. Dozvěděly 

se, že pejskové jsou cvičení pro lidi zrakově, tělesně a 

mentálně postižené. 

 

 

Pohádková noc pro děti nejen z MŠ, 9. 4. 2020 

V době koronavirové pandemie bylo mnohým dětem z mateřské školy smutno po svých paních 

učitelkách. Chybělo jim to, na co byly ve školce zvyklé, a to čtení pohádek, zpívání písniček či tancování. 

Proto paní učitelky pro ně něco zajímavého zrealizovaly. Natočily pro ně pohádky. Díky těmto 

videonahrávkám se děti mohly vrátit do své oblíbené mateřské školky a být tak zase chvíli spolu.  Tyto 

videonahrávky je možno zhlédnout: 

https://www.youtube.com/channel/UC2yGb0BOcqjjNmG9Em1fYbQ/videos?view=0&sort=da&flow=

grid 

 

Pasování předškoláků, 26. 6. 2020 

Dne 26. 6. se v MŠ uskutečnilo slavnostní pasování našich předškoláků. Po tomto slavnostním aktu 

si děti užily zajímavých a zábavných soutěží, které vymyslely naše paní učitelky. Přejeme milým 

školáčkům mnoho zdaru a úspěchů ve škole.  

 

https://www.youtube.com/channel/UC2yGb0BOcqjjNmG9Em1fYbQ/videos?view=0&sort=da&flow=grid
https://www.youtube.com/channel/UC2yGb0BOcqjjNmG9Em1fYbQ/videos?view=0&sort=da&flow=grid
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Záměry MŠ pro školní rok 2020 – 2021  

V příštím školním roce chceme navázat na zlepšení vybavenosti mateřské školy a její modernizaci. 

Chceme se zaměřit na: 

 

- výměnu starého nevyhovujícího nábytku v prostorách školní jídelny MŠ,  

- vybudování zázemí pro přípravu pedagogů na výuku, vybavené ICT technikou a kopírkou,  

- rekonstrukce šaten, výmalba,  

- vybavení školního hřiště novými hracími prvky, rekonstrukce pískovišť,  

- nákup zahradního domku pro uskladnění venkovních učebních pomůcek a lavic, 

- zřízení naučné zahrady pro děti MŠ – vyvýšené záhony, kde si děti budou pěstovat rostliny 

(byliny, zeleninu). 

 

24 Výroční zpráva o poskytování informací  

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu  

k informacím za období 1. 9. 2019 - 31. 8. 2020.  

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ze dne 8. 11. 1999 v platném znění.  

a. celkový počet písemných žádostí o informace: 0  

b. počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0  

c. počet rozsudků soudu, kterými došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0  

d. výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

 

25 Hlavní záměry pro školní rok 2019 - 2020 

1. Cílem všech pedagogických i správních zaměstnanců ZŠ a MŠ Šilheřovice je vytvořit pro všechny 

žáky optimální podmínky pro výchovu a vzdělávání. Poskytnout žákům kvalitní základní vzdělání, 

rozvíjet jejich schopnosti, nadání, zájmy při školních i mimoškolních aktivitách, zohledňovat jejich 

vzdělávací potřeby, školu přibližovat reálnému životu, propojovat výuku s praktickými 

zkušenostmi dětí. Udržovat a zlepšovat nastavenou firemní kulturu, dobré mezilidské vztahy 

a vzájemné přátelské prostředí.  

2. Vést žáky k rozvoji jejich osobnosti založené na otevřenosti, samostatnosti  

a sebedůvěře, vychovávat je k odpovědnosti a schopnosti pracovat v týmu na základě dobrých 

mezilidských vztahů. Podporovat etickou výchovu, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným 

lidem, respektovat jejich odlišnosti. Posílit citovou stránku osobnosti dítěte a zlepšovat vzájemné 

vztahy mezi dětmi a jejich vztah k ostatním lidem.  

3. Soustavně udržovat a posilovat postavení a dobré jméno Základní školy  

a mateřské školy Šilheřovice, která je nositelkou vzdělání a kultury, podílet se aktivně na životě 

obce Šilheřovice.  

4. Usilovat o integraci dětí se specifickými poruchami učení a chování, umožnit jim plně  

se zapojit do života školy. Dále také zabezpečit kvalitní, obohacující a motivační výuku pro žáky 
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nadané a mimořádně nadané, postupně integrovat do výuky metody RWCT a CLILL, všem žákům 

vytvářet bezpečné, důvěryhodné a motivující prostředí. Nadále rozvíjet a podporovat čtenářskou, 

matematickou a finanční gramotnost žáků.  

5. Hlavním úkolem pro vedení školy je vytvořit optimální podmínky pro všechny zaměstnance 

ke splnění úkolů tohoto plánu, podporovat příznivé a motivující klima na pracovišti, pořádat 

společné mimoškolní akce pro rozvíjení dobrých kolegiálních vztahů.  

6. Nadále organizovat pro žáky mimoškolní aktivity (projektové dny, exkurze, výstavy, zahraniční 

výjezdy) a rozvíjet jejich zájmy prostřednictvím zájmových kroužků a projektů.  

7. V rámci ekologické výchovy podporovat vznik školního Ekotýmu, který bude pracovat na podpoře 

environmentálních projektů v obci Šilheřovice, ale také se zapojovat do soutěží zaměřených 

zvláště na tuto tematiku.  

8. V rámci kladení důrazu na výuku cizích jazyků ve školním roce 2020/2021 zapojit se do projektu 

Erasmus+, který by podpořil mobilitu žáků naší základní školy a umožnil jim poznat školy v Evropě 

a vytvořit v žácích potřebu se jazykově vzdělávat.  

9. Postupně obnovovat zastaralé vybavení sboroven a kabinetů, vyměnit část podlahových krytin 

ve třídách, obnovit inventář tříd včetně tabulí na psaní, vybudovat novou jazykovou učebnu 

s knihovnou, která bude využívána nejen v dopolední výuce, ale také při mimoškolních aktivitách. 

Vybudovat mobilní počítačovou učebnu na 1. stupni ZŠ.  

10. Rekonstruovat část školní zahrady MŠ, opravit staré a již dosluhující pískoviště novým, vybavit 

hřiště několika novými herními prvky, které budou v dětech rozvíjet smyslové vnímání a zlepší 

pohybovou aktivitu.  

 

Závěr 

Školní rok 2019/2020 byl pro nás všechny zcela nestandardní, nový, inovativní a pro mě, jako pro 

ředitele školy, zcela výjimečný. Když jsem byl jmenován do funkce ředitele naší školy k 1. 8. 2020, 

vůbec jsem nepředpokládal, že nás čeká jeden z nejtěžších školních roků, jaký jsme za posledních 20 let 

zažili. Vše se zprvu vyvíjelo zcela běžným způsobem. Aktivity, které jsme si naplánovali o prázdninách 

a během podzimu, však vzaly za své.  

11. 3. 2020 situaci změnilo vyhlášení Mimořádného stavu z důvodu šíření nákazy COVID – 19, kterým 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zamezilo výuku ve školách. Museli jsme se tedy s touto 

skutečností vyrovnat po svém – zahájili jsme tedy domácí výuku a výuku online.  

Žáci i pedagogové se naučili více začlenit ICT techniku do výuky. V některých případech se prohloubila 

spolupráce s rodiči žáků při konzultacích a také se posílila vazba mezi žáky a učiteli. Klima na pracovišti 

bylo celý rok přátelské, vstřícné a podnětné, pedagogický sbor byl doplněn a stabilizován. Zaměstnanci 

navzájem spolupracují, vzdělávají se a jsou oblíbeni a vážení u žáků. Nově se škola zapojila do mnoha 

soutěží a projektů, jako jsou například Recyklohraní, MAS Hlučínsko, Erasmus+, Rozvojový program na 

výuku plavání a mnoho dalších.  

Prioritou školy je neustálé zkvalitňování podmínek pro vzdělávání žáků, podpora a motivace 

k poznávání a vzdělávání se, začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vytváření 

podmínek ke vzdělávání nadaných žáků. Společnou snahou všech pedagogů je připravit každého žáka 

na další úspěšné vzdělávání a pracovní uplatnění. 
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V neposlední řadě je a bude naše výchovně vzdělávací činnost zaměřena na chování dětí  

a jejich vzájemný respekt, na utváření kolektivu, ve kterém jsou žáci rovnocenným partnerem, zvláště 

pak na budování dobrého klimatu školy. Kromě zkvalitňování podmínek pro vzdělávání je kladen velký 

důraz na estetickou výzdobu školy a obnovu vybavení.  

Vedení školy velmi zodpovědně a obezřetně vybírá nové zaměstnance, čímž udržuje nastolené stabilní 

a pozitivní klima. Nastolenou stabilitu pedagogického sboru se podařilo udržet díky novému 

financování regionálního školství. Dlouhodobý trend poklesu žáků se podařilo stabilizovat díky žákům, 

kteří se vzdělávají individuálně.  

Škola umožňuje studentům středních pedagogických škol a pedagogických fakult vykonání praxe. Tito 

praktikanti obohacují život školy svými postřehy a novými nápady. Snažíme se zkvalitňovat odborné 

schopnosti našich pedagogů účastí na seminářích a vzdělávacích akcích, do kolektivu přijímáme nové 

zaměstnance, kteří jsou cenným zdrojem nových zkušeností a poskytují nám srovnání s jinými školami.  

Chování žáků se velmi zlepšilo, v uplynulém školním roce nebylo nutné řešit žádný zásadní problém. 

Žáci jsou navzájem všímaví, tolerantní k ostatním, navzájem se respektují a pomáhají si.  

Za celý školní rok nebyl zjištěn žádný vandalismus či poničení školního majetku, chování žáků 

se zlepšilo, to mj. i díky sjednoceným postupům při řešení kázeňských přestupků. Všichni zaměstnanci 

jsou si vědomi, že nelze přehlížet a tolerovat nevhodné chování žáků nebo jiné porušování školního 

řádu. Potvrdil se předpoklad, že k vybudování vysokého standardu poskytovaného vzdělávání vede 

cesta přes důsledné působení na žáky a dodržování jednotně stanovených pravidel. V průběhu školního 

roku mají žáci možnost zapojit se do práce mnoha nabízených zájmových kroužků, většina jich 

je poskytována zdarma. Svůj volný čas tak mohou trávit smysluplně, v příjemném přátelském prostředí.  

V souladu s dlouhodobou strategií rozvoje školy se potvrdilo, že nastolená cesta a vize školy je správná, 

image školy se velmi zlepšilo a dnes lze nadále školu řadit mezi úspěšné školy s dobrým jménem.  

Za tímto úspěchem a rozvojem školy stojí poctivá, obětavá a kvalitní práce všech zaměstnanců, 

společné úsilí žáků a pedagogů, spolupráce rodičů se školou, zapojení spolku Unie rodičů do její činnosti 

a v neposlední řadě podpora zřizovatele. Velké poděkování patří především panu starostovi 

Mgr. Radku Kaňovi a také ostatním radním, kteří se školou úzce spolupracují a aktivně se zapojují 

do života školy. Nelze opomenout ani dobrou spolupráci s Římskokatolickou farností v Šilheřovicích.  

Velké poděkování proto patří panu faráři Mgr. Jakubu Dominiku Štefíkovi za výbornou spolupráci 

a pomoc při výchově a vzdělávání našich žáků nejen v oblasti náboženství.  

Závěrem upřímně děkuji všem pedagogům základní i mateřské školy za jejich pěkný přístup, 

za spolupráci a úsilí, které věnují našim žákům ve výuce i při mimoškolních činnostech. Poděkování 

patří samozřejmě i všem správním zaměstnancům, kteří nám každodenně školu udržují, vytvářejí čisté, 

estetické a příjemné školní prostředí. 

Děkuji všem zaměstnancům za jejich příkladnou vzájemnou spolupráci a úctu, bez ohledu  

na pracovní pozici a funkci, za soudržnost a podporu týmu v celém uplynulém školním roce. Jsem velmi 

rád, že jsem jeho součástí.  
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Dovolím si taktéž poděkovat všem rodičům a zákonným zástupcům žáků, kteří nám důvěřují, 

spolupracují s námi a svěřují vzdělávání svých dětí do našich rukou.  

Věřím, že i v nadcházejícím období se bude spolupráce prohlubovat a že se nám bude i nadále dařit 

pokračovat v pozitivním rozvoji školy a udržení dobrého jména.  

 

Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy …………………………… 

V Šilheřovicích dne ……….  

  

Školská rada schválila dne ………….  

Ing. Pavel Smolka, Ph.D., předseda ŠR …………………………… 

 


