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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace je škola plně 

organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola je schopna vytvořit zázemí pro 

celkem 290 žáků. Ročníky jsou většinou zastoupeny jednou třídou, v případě většího počtu 

žáků v ročníku dvěma třídami. V současné době jsou dva páté ročníky. Škola se řadí tedy 

svým počtem žáků mezi středně velké školy. 

Škola je umístěna v centru obce. Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího 

okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují automobily rodičů, pěšky nebo na kole. 

K tomuto účelu byl před školou zřízen velký přístřešek pro kola, kde poměrně značná část 

žáků (a někteří zaměstnanci) svá kola, i v zimním období, odkládají (viz. Obr.1 níže) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Obr.1 -  Zastřešený přístřešek pro kola žáků a zaměstnanců školy 

 

 

Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích státních příslušníků. Součástí školy je školní 

družina a školní jídelna s kuchyní. 

 

 Počet žáků školy: 188 

 Počet pedagogických pracovníků: 21 z toho 6 asistentů pedagoga (z toho 2 zařazeni 

jako vychovatelé školní družiny) a 1 vedoucí vychovatelka ŠD 

 Počet nepedagogických pracovníků: 9 (školník, 3 uklízečky, ekonomka školy, 4 

pracovnice školní jídelny) 

 

Řídíme se těmito klíči: 

Klíč ke vzdělávání 

Tento klíč pomáhá nalézt pro každého cestu, která mu bude nejlépe vyhovovat, osvojit 

si strategii učení a připravit se na celoživotní vzdělávání. Vedeme žáky k otevřené, všestranné 

a účinné komunikaci. Každý má mít možnost projevovat se jako svébytná, svobodná a 

zároveň zodpovědná osobnost, která uplatňuje svá práva a plní své povinnosti. 

Klíč k pozitivnímu přístupu k životu 
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Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování, cílem je kreativní 

člověk s aktivním přístupem k životu a k řešení problémů. Podporujeme spolupráci s 

ostatními státy – cizí jazyk jako důležitý nástroj domluvy. Rozvíjíme schopnosti spolupráce a 

respektujeme práci a úspěchy vlastní i jiných. Vychováváme žáky ve vzájemné úctě a 

toleranci. Vedeme žáky k ohleduplnosti k jiným lidem, kulturám, duchovním hodnotám. 

 

Klíč ke zdravému životnímu stylu 

 Aktivně rozvíjíme a chráníme fyzické, duševní a sociální zdraví ve vší zodpovědnosti 

k sobě i druhým. Podporujeme projevy pozitivních citů v chování, jednání a prožívání 

životních situací, rozvíjíme vnímavost, citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě. 

 

V roce 2007 proběhla rozsáhlá rekonstrukce školy – zateplení celé budovy, výměna 

oken, rekonstrukce kotelny. Byla také přistavěna obecní knihovna. 

 V budově školy se nacházejí prostorné třídy, odborné učebny: 

 10 kmenových učeben 

 přírodovědná učebna  

 učebna jazyků 

 učebna výtvarné výchovy 

 učebna hudební výchovy 

 dvě multimediální učebny 

 jedna počítačová učebna 

 cvičná kuchyně 

 dílna 

 školní knihovna s možností výuky 

 keramická dílna 

 zastřešený přístřešek s možností venkovní výuky  

 sportovní zázemí – sportovní areál TJ Sokol Fryčovice (sportovní hala, běžecký ovál, 

doskočiště, hřiště s umělým povrchem, travnaté hřiště, antukové hřiště), Fry Relax 

Fryčovice (bazén, tělocvična – propojeno krytou chodbou se školou, bezplatné 

využívání pro výuku) a školní areál s multifunkčním hřištěm 

 obecní knihovna propojena se školou 

 ve škole se nachází učebna, ve které probíhá výuka ZUŠ Brušperk 

 

Přírodovědná učebna byla zprovozněna v záři 2018. Byla financovaná z dotačního 

titulu a poskytuje moderní zázemí pro výuku přírodovědných předmětů (především chemii 

fyziku) a je velmi vhodná pro realizaci environmentální výchovy. 

 

 V prostorných vestibulech si žáci mohou zahrát stolní tenis, stolní fotbal, v přízemí v 

odpočinkové části čekat na odpolední vyučování. Pro relaxaci slouží ve třídách nižších 

ročníků relaxační koberce.  

Pro dodržování pitného režimu jsou zajištovány pro žáky první a druhé třídy nápoje 

připravované ve školní jídelně a hrazené z rozpočtu Unie rodičů. Pro ostatní žáky jsou na 

chodbách k dispozici barely s pitnou vodou. Školní jídelna nabízí možnost dva krát za týden 

výběr ze dvou jídel. Škola je zapojena do projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do 
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škol“. Všem žákům jsou pak bezplatně dva krát za měsíc předkládány formou svačiny 

nejrůznější regionální, často v bio kvalitě, suroviny.  

 

Šetření vodou je realizováno přes pákové baterie a žáci jsou vedeni, aby vodou 

zbytečně neplýtvali. Na toaletách a v jídelně mají žáci k utření rukou jednorázové papírové 

ubrousky. Při jejich pořizování se vedení školy rozhodovalo mezi jimi a elektrickými 

vysoušeči, protože v případě papírových ubrousků vzniká poměrně více odpadu a samozřejmě 

se nabízí i otázka „šetření stromů“. Rozhodující slovo nakonec mělo hygienické hledisko. 

Panovaly totiž obavy z přenosu patogenů, které se v tomto prostředí mohou více koncentrovat 

a vzduchem přenášet. Je dbáno na důsledné větrání a zajištění dostatečného osvětlení. Dbá se 

také na šetření elektrické energie, resp. aby nedocházelo ke zbytečnému osvětlování chodeb a 

učeben. Zatemňování oken a denní svícení během výuky je jednak v souladu hygienickými 

normami, ale především se zohledňuje hledisko neplýtvání energiemi. 

 

Třídění odpadu na škole je dobře organizované. Ve třídách mají žáci k dispozici koše 

na směsný odpad a papír. Na chodbách na plast. Do konce minulého školního roku se ještě 

zvlášť třídily tzv. PET láhve, ale nyní již jsou součástí ostatních plastů. Dříve se láhve 

nemačkaly, školník je poté slisoval na speciálním přístroji. V současné době žáci láhve před 

hozením do koše zmáčknou. Probíhá také sběr víček z PET láhví, kdy v každé třídě je k tomu 

určená papírová krabice. Sborovnu a kabinety nevyjímaje. 

Každá třída je také vybavena malou papírovou krabičkou, do které žáci vhazují 

tužkové baterie nebo donesou větší množství rovnou koordinátorovi EVVO a ten je vysype do 

speciální krabice pro tento odpad, která se nachází na vrátnici školy. 

Nepravidelně probíhá také sbírka ošacení a různých potřeb pro Diakonii Broumov 

sociální družstvo, ale zatím je vždy pouze omezena pro pracovníky školy. 

Významný je pro školu sběr papíru. Již druhým rokem máme u školy celoročně 

přistaven velký kontejner na sběr papíru. I přesto škola pořádá dva krát do roka tradiční (jarní 

a podzimní) sběr papíru. Tento sběr vyhlašují Sběrné dvory s.r.o. a naše výsledky jsou vždy 

vynikající. Ročně tak odevzdáme kolem 20 t papíru. 

 

Škola dbá na rozvoj osobnosti dítěte, na sportovní výchovu a ekologickou výchovu. 

Tomu je přizpůsobena nabídka volitelných předmětů (např. Světová škola, Přírodovědný) a 

zájmových útvarů (tzv. kroužků) pro všechny věkové kategorie jako např. včelařský, 

přírodovědný, floristický, sportovní, florbalový, anglický, dramatický, keramický a další. 

Za zmínku stojí např. včelařský kroužek, který má vysokou odbornou úroveň. V roce 

2017 jsme byli i pořadateli okresního kola soutěže Zlatá včela. Ta bude v roce 2019 na naší 

škole opět pořádána.  

Ve školním roce 2016/2017 získala škola titul „Rorýsí škola“ a „Světová škola“ (tento 

titul jsme v dalším roce obhájili a v letošním školním roce jej budeme opět obhajovat). V ní 

se zabýváme především těmito globálními tématy - migrace, chudoba udržitelnost světa, 

předsudky a další. Již potřetí se budeme zapojovat do mezinárodního projektu „EDISON“, 

kde jsou hlavními tématy udržitelnost světa, multikulturalita. V rámci tohoto projektu k nám 

na školu zavítá 5-7 vysokoškolských studentů z jiných zemí. Jsou u nás 5 dní a jsou ubytování 

v tzv. hostitelských rodinách. Celý týden se účastní výuky ve škole a jsou pro ně nachystány 

také speciální odpolední programy. 
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 Nově jsme se zapojili do projektu „GET UP AND GOALS“ (2018-2020). Jedná se o 

dvouletý projekt, ve kterém jsou probírána všechna témata „Cílů udržitelného rozvoje“. 

Spolupracující organizací je „Člověk v tísni“. Probíhá ve spolupráci s organizací ADRA. 

Další zapojení je do projektu „Mysli Globálně, jednej lokálně,“ kde se každým rokem 

zabýváme jedním tématem – nyní „Udržitelnost města a vesnice“, jedná se o jedenáctý cíl 

udržitelného rozvoje. Projekt probíhá v rámci světové akce Global Issues-Global subjects. 

 

V letošním roce byl zaveden nepovinný seminář „Světová škola“, který tvoří žáci 6. – 

7- třídy (tvoří tzv. Team světové školy). V průběhu roku se budou žáci zabývat, mimo jiné, 

sociálními  a globálních problémy jako je fair trade, zerowaste, chudoba, dětská práce, životní 

prostředí ve vesnici, plýtvání potravinami aj. Zaštiťující organizací je vzdělávací, nezisková 

organizace ARPOK. 

 

Ve školním roce 2017/2018 jsme využili dotační výzvy č. 16/2017 Ministerstva 

životního prostředí pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Národního 

programu Životní prostředí“ na téma: „Přírodní zahrady“. Dotaci na vybudování jsme získali 

a v roce 2019 proběhne její realizace, do které budou zapojeni také všichni žáci, resp. třídy. 

 

2. ŠKOLNÍ TÝM PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU 

 

Tým tvoří prakticky všichni pracovníci školy. Školním koordinátorem 

environmentální výchovy byla v září 2016 pověřena Mgr. Renáta Foltová (absolvent 

specializačního studia pro koordinátory EVVO v Ostravě v roce 2018) 

Školní koordinátor v současné době vyučuje předměty přírodopis, zeměpis, chemie a 

výtvarná výchova (je absolventkou Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě obor učitelství pro 

SŠ kombinace biologie-geografie). Pravidelně se účastní různých konferencí z oblastí EVVO, 

přednášela na Krajské konferenci EVVO, účastnila se všech dosavadních Letních škol pro 

koordinátory EVVO MSK, kde také již dvakrát přednášela. 

 

Vedení školy: 

 Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka  

 Mgr. Jiří Šefl, zástupce ředitele 

 

Další:   

 Mgr. Renáta Foltová, koordinátor EVVO, vedoucí PK (Ch, Př, F) 

 ostatní pedagogičtí pracovníci, výchovný poradce a metodik prevence 

 správní zaměstnanci, zaměstnanci školní družiny a školní jídelny 

 

Celý školní tým vytváří společně každý rok krátkodobý plán EVVO. Probíhá také 

zhodnocení, resp. evaluace EVVO aktivit (nejenom těchto aktivit, ale prakticky všech, které 

se ve škole uskutečňují). Jsou součástí pravidelných porad, které bývají svolávány jedenkrát 

za týden. Přítomni jsou všichni pedagogičtí pracovníci. 
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3. VÝCHOZÍ STAV VYHODNOCENÝ SWOT ANALÝZOU  

 

Pomocí SWOT analýzy byly zjišťovány podmínky EVVO školy. Jeho vypracování 

vedlo ke zmapování výchozího stavu, což je důležitý faktor pro budoucí stanovení 

dlouhodobých cílů a záměrů ve zmiňované oblasti. 

 

Vyučující obdrželi přehledy, které obsahovaly:  

S – Silné stránky (strong points) tedy pilíře, na kterých může škola stavět.  

W – Slabé stránky (weak points) tedy to, co se škole nedaří dostatečně plnit. 

O – Příležitosti (opportunities) tedy výzvy, které mohou přispět k rozvoji EVVO na škole. 

T – Ohrožení (threats) tedy překážky, které by mohly uskutečnění EVVO zkomplikovat. 

 

Výsledky analýzy SWOT analýzy: 

 

Silné stránky  

 

 výborná spolupráce všech zaměstnanců školy na podporu EV 

 jmenování koordinátora EV (v současné době absolvuje specializační studium) 

 environmentální výchova je zakomponována do ŠVP 

 tvorba krátkodobého plánu EVVO  

 jsou podporovány aktivity environmentální výchovy (DVPP, soutěže, akce) 

 ekologizace provozu  - zateplení, nová okna, úsporné žárovky, pákové baterie na vodu 

 třídění odpadu – plasty, papír, baterie  

 celoroční sběr papíru (velký kontejner u školy + soutěžní jarní a podzimní sběr 

v rámci soutěže vyhlašující Sběrné dvory s.r.o.) 

 sběr PET víček 

 zapojení do projektu projekt GET UP AND GOALS- 2018-2020 

 zapojení do projektu Mysli Globálně, jednej lokálně 

 zapojení do projektu Recyklohraní 

 zapojení do projektu Rorýsí škola 

 zapojení do projektu Světová škola 

 zapojení do projektu E-DUR  

 zapojení do mezinárodního projektu Edison 

 zapojení do celorepublikové sbírky „ Den proti rakovině“ 

 ekologické, adaptační, sportovní pobyty – vše s důrazem na EV 

 projektové dny nebo projektové týdny – různá tematika 

 udržování školního okolí v průběhu školního roku – nově získána dotace na projekt 

Přírodní zahrada 

 materiální a technické vybavení 

 dobrá informovanost aktivit EV na webových stránkách školy 

 promítnutí EV i do volitelných předmětů a kroužků 

 spolupráce s rodiči a se zřizovatelem 
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Slabé stránky  

 

 absence dlouhodobého plánu EVVO (v současné době v realizaci) 

 v rámci exkurzí zvýšit podvědomí EV 

 absence perlátorů 

 méně šetrné čistící přípravky 

 

Příležitosti a vize 

 

 využití nabízených projektů, grantů  

 badatelská výuka 

 užší spolupráce s místními včelaři, zahrádkáři, myslivci, hasiči 

 bližší spolupráce s Lesy ČR, Policií ČR, Českým červeným křížem 

 uspořádání odborných přednášek ve výuce i mimo výuku 

 využití záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Moravě 

k exkurzi a využití nabídky výukových programů 

 další vzdělávání v oblasti EV všech pedagogů  

 

Rizika a hrozby  

 

 nedostatek finančních prostředků pro rozvoj EV 

 zaneprázdněnost učitelů  

 

4. VÝCHODISKA PRO REALIZACI KONCEPČNÍHO ROZVOJE 

EVVO NA ŠKOLE 

 

Environmentální vzdělávání má samozřejmě i svůj legislativní rámec, který čítá 

nejrůznější dokumenty. Především pak „Státní program environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty v České republice pro léta 2016-2025“. K němu je přikládán i „Akční plán 

pro léta 2016-2025“. Environmentální výchova také vychází z „Metodického pokynu MŠMT 

k zajištění EVVO“, z „Krajské koncepce EVVO“, „Národní strategie pro udržitelný rozvoj a 

jejího akčního plánu do roku 2015 s výhledem do roku 2020“ a také z „Dekády výchovy pro 

udržitelný rozvoj“. 

Tyto dokumenty se pak stává významnými nástroji či pomocníky pro uskutečňování 

environmentální vzdělávání na školách při tvorbě plánu environmentální výchovy. 

 

5. DLOUHODOBÝ ŠPEV 

 

V souvislosti s vytvořením SWOT analýzy na škole byl zjištěn stav plnění vize 

environmentální výchovy. Jeho stav je uspokojivý. Vedení školy projednalo stav plnění 
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s koordinátorem EV a byly stanoveny dlouhodobé síle pro následující roky, resp. pokračování 

v již zavedených opatřeních a rozvoj současných aktivit. Týká se především: 

 

1) ekologizace školy: 

- je navržen nákup perlátorů (jeho uskutečnění se bude odvíjet od finanční 

stránky školy) 

- výměna stávajících čisticích prostředků za šetrnější čistících (i v tomto 

případě bude hrát na realizaci ekonomická stránka) 

 

2) výchovy a vzdělávání:  

- i nadále vést žáky k ohleduplnosti k životnímu prostředí 

- zprostředkovat jim aktuální informace 

- po realizaci školní přírodní zahrady přenést vhodnými způsoby část výuky 

do jejich prostor 

 

3) získávání financí pro realizaci environmentální výchovy: 

- sledovat nabídky dotačních titulů Moravskoslezského kraje, různých 

ministerstev (především pak Mže, MŠMT a MZV) 

- sledovat nabídky různých firem a podniků 

- popř. přímo oslovit konkrétní firmu či podnik 

- o finanční podporu oslovit také rodiče 

 

6. KRÁTKODOBÝ PLÁN EV pro školní rok 2018/2019 (předběžný) 

 

Krátkodobý roční plán EV je významný dokument, který umožňuje rychlé nahlédnutí 

do aktivit environmentální výchovy na škole. Je to nástroj, který zpřehledňuje začleňování 

environmentální výchovy do výuky a aktivit školy. 

 

V následujících tabulkách je vypracován krátkodobý plán EV. Samozřejmě, že 

v průběhu roku může dojít k zařazení další aktivity, která nebyla plánována Jedná se o reakce 

na vhodné nabídky s environmentální tematikou, které celoročně přicházejí do školy. Stejně 

tak se může, z předem nestanovených událostí, nějaká aktivita neuskutečnit nebo nahradit. 

Téma akcí, projektů a přednášek jsou vhodně voleny podle věkových skupin. Mohou 

být prováděny jako třídní, školní nebo mimoškolní aktivity. 
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Aktivita 

 

 

Termín 

 

Odpovědná 

osoba/osoby 

 

Ročník 

 

Spolupráce 

Sběr papíru celoročně +  

září a březen 

Růža celá škola nepedagogičtí 

pracovníci 

Třídění odpadu 

(plast, papír) 

celoročně     Heljenková, 

Foltová 

celá škola  

Sběr baterií 

 

celoročně Foltová celá škola  

Projekt 

Světová škola 

 

celoročně  

+ volitelný 

předmět 

Světová škola 

Holíková, 

Blabla, 

Filarová, 

Foltová 

Team světové 

školy  

(žáci 6. - 7. třídy) 

další 

pedagogové, 

rodiče 

Projekt GET UP 

AND GOALS- 

2018-2020 

celoročně Holíková team světové 

školy + všichni 

rodiče 

Projekt Mysli 

Globálně, jednej 

lokálně 

celoročně Holíková team světové 

školy  

 

Třídění odpadů ve 

Fryčovicích 

(zjišťování stavu 

v obci) 

listopad Holíková 

(v rámci Projekt 

Mysli Globálně, 

jednej lokálně) 

team světové 

školy 

 

Čištění obecního 

lesa + 8. tř. 

 

listopad Holíková 

(v rámci Projekt 

Mysli Globálně, 

jednej lokálně) 

team světové 

školy + 8. třída 

starosta, 

myslivci z 

Fryčovic 

Mapování míst 

většího odhazování 

odpadků ve vesnici 

 

listopad Holíková 

(v rámci Projekt 

Mysli Globálně, 

jednej lokálně) 

team světové 

školy + všichni 

 

Sběr víček 

(Recyklohraní) 

celoročně 

 

Heljenková celá škola  

 

Sběr mobilů 

ZOO Ostrava 

II. pololetí Foltová celá škola  

Sběr ošacení nepravidelně Heljenková  všichni 

zaměstnanci 

Projekt 

„Do práce na kole“ 

celý květen 

(pravidelně) 

Foltová 

 

 část pedagogů 

Adaptační pobyt 

Palkovické Hůrky 

Září 

(pravidelné) 

Gargašová, 

Holíková 

6. - 7. třída rodiče 

 

Projekt  

Rorýsí škola 

celoročně Foltová celá škola 
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Aktivita 

 

 

Termín 

 

Odpovědná 

osoba/osoby 

 

Ročník 

 

Spolupráce 

Ekologický pobyt 

 

březen 

(částečně 

dotační pobyt) 

Strnadlová 2. – 5. třída další 

pedagogové 

Projekt  

Mléko do škol 

celoročně Filarová celá škola další 

pedagogové 

Projekt Ovoce a 

zelenina do škol 

celoročně Filarová celá škola další 

pedagogové 

Výstava ovoce a 

zeleniny  

Zahrádkáři 

Fryčovice 

pravidelně 

říjen/listopad 

Foltová, 

Třísková 

celá škola další 

pedagogové 

Adaptační pobyt 

„Dokážeme to 

spolu“ 

září 

(pravidelné) 

Strnadlová, 

Třísková, 

Bílková 

1. - 3. třída  

Projekt Edison 

(týdenní projekt) 

únor 

(pravidelně) 

 

Holíková celá škola rodiče 

Péče o květiny ve 

třídách 

celoročně třídní učitelé celá škola  

Soutěž hlídek 

mladých zdravotníků 

(Český červený kříž) 

březen Foltová II. stupeň  

Péče o květiny na 

chodbách 

 

celoročně Bílková, Foltová II. stupeň vybraní žáci 

Péče o okolí školy sezónně Bednářová žáci II. stupně –  

v předmětu 

pracovní činnost 

 

Živá zahrada – 

dotační projekt MŽP 

 

realizace 2019 Foltová celá škola 

 

realizován přes 

obecní rozpočet 

Senoseč aneb 

vyhánění zvěře 

v oboře Fryčovice 

červen 

(pravidelně) 

třídní učitel 9. třída  

Exkurze do 

Záchranné stanice 

pro volně žijící 

živočichy  

Bartošovice na 

Moravě 

Pravidelně co 

dva roky 

Foltová 6. - 7. třída  
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Aktivita 

 

 

Termín 

 

Odpovědná 

osoba/osoby 

 

Ročník 

 

Spolupráce 

Přednášky 

z cestovatelem 

M.Kalmanem 

(UPOL) 

únor Foltová II. stupeň, družina  

Vítaní jara březen Třísková I. stupeň rodiče, 

veřejnost 

Soutěž mladých 

zoologů (ZOO 

Ostrava) 

pravidelně  

listopad 

Foltová 6. - 9. třída  

Velká cena Zoo  

(ZOO Ostrava) 

 

pravidelně 

březen 

Foltová 6. - 9. třída  

Den Země 

 

duben/květen Holíková celá škola rodiče 

Exkurze do ZOO 

Ostrava 

květen Strnadlová I. stupeň  

Český den proti 

rakovině 

květen Foltová celá škola rodiče, 

veřejnost 

Návštěva u včelaře červen Třísková 

 

1. třída  

Soutěž Zlatá včela květen Třísková včelařský kroužek 

 

 

Floristická soutěž duben Hejlenková floristický 

kroužek 

 

Projektový týden 

„Osmičky v dějinách 

ČR“  

říjen 2018 Holíková, 

Ranochová 

celá škola  

Projektový den (Kdo 

přežije“ 

leden 

(pravidelně) 

 

Štychová, 

Bednářová 

celá škola  

Beseda se starostou 

obce 

dle domluvy 

pravidelně 

Strnadlová 6. a 9. třída  

Exkurze Kopřivnice, 

Štramberk 

co dva roky třídní učitelé 6. -7. třída  

exkurze 

Bouzov, Úsov, 

Javoříčko 

co dva roky 

září 

třídní učitelé 8. - 9. třída  

Exkurze Hrabyně, 

Raduň 

 

co dva roky 

září 

třídní učitelé 8. - 9. třída  
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Aktivita 

 

 

Termín 

 

Odpovědná 

osoba/osoby 

 

Ročník 

 

Spolupráce 

Projekt Legiovlak 

 

září 2018 Holíková 6. - 9. třída další 

pedagogové 

Exkurze Hradec nad 

Moravicí 

 

co dva roky třídní učitelé 6. - 7. třída  

Relace ve školním 

rozhlase 

k významným dnům 

v roce 

pravidelně 

během roku 

 

Holíková 

+ vybraní žáci 

celá škola  

Beseda 

100 let republiky 

říjen 2018 přednášející 

Mgr. Polášek 

(Ranochová) 

3. - 9. třída  

Beseda „Jinak“ říjen 2018 Strnadlová 9. třída 

 

 

Návštěva soudního 

jednání 

říjen 2018 

 

Strnadlová 9. třída  

Lyžařský výchovně 

vzdělávací kurz 

leden 

pravidelně 

Šefl 6. – 7. třída  

Cyklovodácký kurz 

Jemčina 

květen 

(pravidelně) 

 

Růža celá škola další 

pedagogové 

Přespolní běh pravidelně 

září 

Bednářová 1. stupeň  

ČEPS CUP pravidelně 

říjen 

Šefl 1. stupeň  

Florbal listopad  

pravidelně 

Šefl 4. - 5. třída, 

chlapci 

 

Florbal prosinec Šefl II. stupeň 

 

 

Halová kopaná 

 

listopad 

pravidelně 

 

Šefl 6. - 7. třída, 

chlapci 

 

Den dětí květen Foltová, 

Gargašová 

celá škola  

Mikuláš ve škole prosinec 

(pravidelně) 

třídní učitel celá škola žáci 9. třídy 

Rozsvěcování 

vánočního stromu 

prosinec 

(pravidelně) 

 

Strnadlová, 

Růža 

vybraní žáci školy  

Vánoční dílny prosinec 

(pravidelně) 

Gargašová celá škola  
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Aktivita 

 

 

Termín 

 

Odpovědná 

osoba/osoby 

 

Ročník 

 

Spolupráce 

Vánoční akademie 

 

prosinec 2018 Jágrová celá škola  

Křesťanské Vánoce 

– p. Kozelský 

(přednáška) 

prosinec 

(pravidelně) 

Ranochová II. stupeň  

Výuka s rodiči pravidelně třídní učitel 1. a 2. třída 

 

 

Projekt „Čteme 

spolu“ 

Pravidelně 

červen 

Ranochová 

Třísková 

1. a 9. 

třída 

 

Atletické závody pravidelně 

červen 

Šefl II. stupeň  

Přírodovědný klokan záři 

(pravidelné) 

Foltová celá škola další 

pedagogové 

Zlatá cihla pravidelně 

říjen 

Blabla 4.-5. ročníky  

Zeměpisná, 

biologická, 

chemická olympiáda 

II. pololetí 

 

Foltová zájemci II. stupeň  

Chemie na hradě  Červen  Foltová 8.-9.třída 

 

 

Logická olympiáda 

 

září 

(pravidelné) 

Strnadlová celá škola další 

pedagogové 

Karneval únor 

(pravidelně) 

Růža celá škola rodiče 

Beseda 

Z ČR do Austrálie 

září 

2018 

Jagrová školní družina  

Drakiáda září  

pravidelně 

Jagrová školní družina  

Výtvarná soutěž 

obecní knihovny 

říjen 

každoročně – 

termín se liší 

Jagrová školní družina  

Beseda Egypt listopad Jagrová 

 

školní družina  

Setkání  

vychovatelek ŠD 

povodí Ondřejnice 

září 

každoročně 

Jagrová školní družina  

Sportovní odpoledne 

školních družin 

listopad Jagrová  školní družina  

Posezení u 

stromečku 

prosinec  

každoročně 

Jagrová školní družina  
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