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1. Základní údaje o škole 
            

1.1. Název školy:  
 

Do 1.1.2006 Základní škola Kunín okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

Od 1.1.2006 Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková 

organizace 

Sídlo: Kunín 346, PSČ 742 53 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 709 875 13 

IZO: 600 138 119 

Datum zařazení do sítě škol: 21.3.1996 

Zřizovací listina ze dne: 10.10.2002  

Změna v síti škol: od 1.1.2006  

Zřizovatel: Obec Kunín, Kunín 69, 742 53 

Odloučené pracoviště: Kunín 184, Kunín 69, 742 53 

Adresa pro dálkový přístup: www.zskunin.cz 

E-mailová adresa: machyckova@zskunin.cz 

 

Vedení školy: 

Ředitelka školy: Mgr. Ivana Machýčková 

Statutární zástupce: Mgr. Pavlína Gráfová  

 

1.2. Školská rada :  

 

Zřízena od 1.9.2005 

Od 1.9.2017 pracuje školská rada 

ve sloţení: 

Zástupci rodičů: 

Mgr. Soňa Boháčová  

Ing. František Mičulek 

Zástupci zřizovatele:  

Bc. Pavel Malčík (předseda) 

MUDr. Marie Přadková 

 

 

 

 

Zástupci školy:  

Mgr. Pavlína Gráfová 

Mgr. Renáta Šťastná 

 

 

 

            Zasedání školské rady: 24.10.2017, 24.4.2018 

    

1.3. Škola sdruţuje: 

 

Mateřská škola    IZO: 107 625 903 

Základní škola    IZO: 102 232 792 

Školní druţina    IZO: 119 800 217 

Školní jídelna MŠ   IZO: 103 080 325 

Školní jídelna ZŠ   IZO: 103 068 341 

 

 

 

 

 

 

http://www.zskunin.cz/
mailto:machyckova@zskunin.cz


 

 

1.4.  Zaměření školy 

 

Ve školním roce 2017/2018 jsme vyučovali podle vlastního školního vzdělávacího programu, 

vycházejících z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Náš vzdělávací 

program nese název „Škola s rozhledem“ a vzdělávání podle něj probíhalo v prvním aţ 

devátém ročníku.  

Název „Škola s rozhledem“ jsme zvolili nejen proto, ţe je škola umístěna na kopci, ale 

především s ohledem na cíle naší školy. Chceme, aby naši ţáci měli co nejširší rozhled a 

byli připraveni pro ţivot. Naše škola je otevřená a přístupná všem dětem, rodičům i 

veřejnosti. Vytváříme otevřenou školu s bezpečným, útulným, příjemným a veselým 

prostředím, v níţ vedeme ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu. Ţák získá všestranné 

vzdělání na individuální úrovni se schopností zpracovávat informace a komunikovat se 

světem. Vstřícní a přístupní učitelé vedou ţáky ke kreativitě a aktivnímu přístupu 

k řešení problémů. Náš program navazuje na ŠVP MŠ s názvem „Barevná školka“. 

Kromě vlastní výchovně vzdělávací práce jsme se zaměřili na udrţení široké nabídky 

volnočasových aktivit - zájmové krouţky a víkendové akce.  

K rozvíjení tvořivosti, fantazie, samostatnosti a všestrannosti a přiblíţení kulturních tradic 

ţákům přispěly školní projekty „Posezení u vánočního stromu“, „Haloweenské odpoledne“, 

„Květinový den“. K utuţení vztahů ve škole přispěly pobytové akce pro ţáky  - Adaptační 

kurz pro 6.ročníky, Škola v přírodě pro 1. aţ 5. Ročník, exkurze a školní výlety. K utvoření 

dobrých vztahů s rodiči jsme v prosinci 2017 zorganizovali Den otevřených dveří s vánočními 

dílnami pro rodiče a děti. Den otevřených dveří se konal také v lednu a kromě předškoláků jej 

navštívilo několik rodičů, kteří se přišli podívat přímo do výuky.  

V oblasti protidrogové prevence jsme se zaměřili na plnění úkolů minimálního preventivního 

programu "Ţijme bez nudy". Navíc jsme zorganizovali programy s preventivní tématikou pro 

třídní kolektivy na druhém stupni školy. 

 V programu "Ekologické minimum" jsme se zaměřili na plnění úkolů v rámci ochrany 

ţivotního prostředí, především ekologickými projekty z „TEREZY“ nebo jiných 

ekologických organizací. Škola pokračovala v plnění plánů z Mezinárodního projektu 

EKOŠKOLA a pracovala dále na svých vytyčených úkolech. Také „ Den Země“ (projektový 

den) byl velmi zdařilý. Pokračovali jsme ve sběru vršků z plastových lahví a dalších surovin.  

Kromě toho jsme po celý rok byli zapojeni do projektu Recyklohraní. Ekotým naší školy 

začal úzce spolupracovat s Ekotýmem naší MŠ, která je také EKOŠKOLOU. 

Kromě celoškolních projektů probíhaly ve škole také projekty třídní – např. Sluneční soustava 

(fyzika v 9. ročníku), Hravě ţij zdravě v 5. ročníku, program GLOBE na druhém stupni školy. 

Výuka byla obohacena o návštěvy kina a divadla v Novém Jičíně, různé besedy, výukový 

program na dopravním hřišti a exkurze. Osnovy byly doplněny o Branný den a výukový 

program s protipoţární tématikou pro 2. a 6. ročník, programy policie ČR. Mezinárodní 

spolupráci navázali naší ţáci se ţáky z Turecka a Chorvatska v  rámci projektu E-Twinning. 

V rámci vedení ţáků ke čtenářství spolupracujeme se třemi nakladatelstvími (Albatros, 

Fragment a Egmont). V průběhu školního roku si ţáci obohatili své domácí knihovny o více 

neţ 100 knih. Abychom podpořili výuku čtenářské gramotnosti, navázali jsme úzkou 

spolupráci s knihovnou v Kuníně, která udělila ţákům prvních tříd ocenění „ Jsem čtenář“ a 

darovala jim knihu při slavnostním pasování na čtenáře. V rámci spolupráce v obci jsme 

poţádali o knihy do našich dvou veřejných knihovniček, které máme na chodbě. Sešlo se tam 

opravdu velké mnoţství knih, které si mohou ţáci vypůjčit, nebo i odnést. 

V průběhu školního roku obnovila škola certifikát RODIČE VÍTÁNÍ  - který potvrzuje, ţe 

škola je otevřená rodičům i veřejnosti a komunikuje s nimi. 

V rámci spolupráce mezi školami jsme prohlubovali druţbu se Základní školou ve 

Štramberku a v Lichnově, velmi zdařilé bylo setkání všech tří Ekotýmů.  
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1.5. Vybavení školy 

 
Škola je velmi dobře vybavená učebními pomůckami. Podle potřeby a finančních moţností je 

neustále doplňujeme. Učitelská i ţákovská knihovna je také postupně obohacovaná o další 

svazky. Knihy kupujeme podle nabídky, vítáme také kniţní dary.  

V tomto školním roce byly dokoupeny chybějící školní lavice a ţidle, také skříň na mapy, a 

šatní skříňky pro nové ţáky. Zakoupeny byly nové učební pomůcky jak na první, tak na druhý 

stupeň. Ve dvou třídách byly vyměněny vestavné skříně, zakoupeny nové koberce. Byla 

zakoupena nová tiskárna k zástupce ředitele. Do sborovny byl zakoupen nový ohřívač vody. 

Průběţně byly prováděny opravy a servisy jednotlivých učeben, některé byly také nově 

vymalovány. V průběhu prázdnin probíhala rekonstrukce školní tělocvičny a musela být proto 

přeloţena vodovodní přípojka. Na chodbě vedle ředitelny byly vyměněny nové dveře. Pro 

počítače byly zakoupeny antivirové programy NOD na tři roky.  

Škola je vybavena dostatečným mnoţstvím počítačových stanic a projekční technikou, 

k dispozici jsou měřící sondy a notebooky pro ţáky.  

 

 

 

 

 

1.6. Počty ţáků a tříd na konci školního roku 

 

celkový počet 

ţáků 

počet tříd  

l. stupně 

počet tříd                

2. Stupně 

počet oddělení 

ŠD 

211 6 5 3 

 

 

 
Ve škole se vzdělávají 4 ţáci, kteří plní povinnou školní docházku v zahraniční škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Přehled oborů vzdělávání 
 

Tabulace učebního plánu – školní rok 2017/18 

 

Vyučovací 

předmět 

 Ročník            

  1. 2. 3. 4. 5. Celkem Min. 6. 7. 8. 9. Celkem Min. 

Český jazyk ČJ 9 9 9 8 7 42 33 5 4 4 4 17 15 

Anglický jazyk AJ  1 3 3 3 10 9 3 3 3 3 12 12 

Další cizí jazyk CJ         2 2 2 6 6 

Matematika M 4 5 5 5 5 24 20 4 5 5 4 18 15 

Člověk a jeho svět ČL 2 2 3 3 4 14 12       

Informatika I     1 1 1 1 1 1 1 4 1 

Chemie Ch          2 2 4  

Fyzika F        2 2 2 2 8 21 

Přírodopis Př        2 2 3 2 9  

Zeměpis Z        2 2 1 2 7  

Dějepis D        2 2 2 2 8 11 

Občanská výchova Ov        1 1 1 1 4  

Hudební výchova Hv 1 1 1 1 1 5 12 1 1 1 1 4 10 

Výtvarná výchova Vv 1 1 1 2 2 7  2 2 1 1 6  

Pracovní výchova Pv 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 4 3 

Člověk a zdraví ČZ           1 1 10 

Tělesná výchova Tv 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 8  

Volitelný předmět          0 1 1 2  

Celkem  20 22 25 25 26 118 104 28 30 32 32 122 98 

 

Volitelné předměty 

8, 9. ročník  - Ekologie 1 hodina 

 

Další cizí jazyk 

7. ročník :  Německý jazyk 2 hodiny - NJ 

8. ročník :  Německý jazyk 2 hodiny - NJ 

9. ročník  : Německý jazyk 2 hodiny - NJ 

 

Nepovinné předměty 

Náboţenství  1.- 9.r.  1 hodin - N 

Anglický jazyk 1. ročník 1 hodina 

Speciální pedagogická péče – SPP 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 

Ve školním roce 2017/2018 pracovali v naší škole tito pracovníci: 

 

Mgr. Ivana Machýčková ředitelka školy 

Mgr. Pavlína Gráfová zástupce ředitele 

Paní Kateřina Kocmichová vychovatelka ŠD 

Mgr. Zdenka Veselá vychovatelka ŠD 

Paní Lucie Štanclová vychovatelka ŠD, asistent pedagoga ve 4. ročníku 

Mgr. Aneta Baďurová učitelka na II. stupni  

Mgr. Petra Šrubařová učitelka na II. stupni 

Mgr. Michaela Fiţová MD 

Mgr. Jana Omaníková  učitelka na I. stupni     

Mgr. Alena Piecková učitelka na I. stupni 

Mgr. Iveta Csibová            učitelka na I. stupni 

Mgr. Dagmar Šafárová učitelka na I. stupni 

Mgr. Dagmar Šťastná učitelka na I. stupni 

Mgr. Simona Karlíková učitelka na II. stupni 

Mgr. Jana Ţáková učitelka na I. stupni 

Mgr. Marcela Ţídková učitelka na II. stupni 

Mgr. Tomáš Valentík  učitel na II. stupni 

Mgr. Kristýna Richterová učitelka na II. stupni 

Mgr. Alţběta Hlavatá  učitelka na II. stupni 

Mgr. Adéla Dubská  druhý pedagog v 6.B, asistent školy 

Mgr. Jana Segeťová  učitelka na II. stupni do  28.2.2018 

Bc. Veronika Macháčová učitelka na II. stupni  od 1.3.2018     

Paní Petra Doleţelová  asistent pedagoga v 7. ročníku 

Paní Blanka Kovářová asistent pedagoga v 6. ročníku 

 

Pan Miroslav Šimeček údrţbář 

Paní Hana Sváková uklízečka a školnice 

Paní Naděţda Kozáková uklízečka 

Paní Eva Kačírková účetní  

Paní Helena Konečná vedoucí školní jídelny  

Paní Lenka Šislerová pracovnice provozu 

Paní Dagmar Malčíková kuchařka 

Paní Naděţda Brišová            kuchařka 

 

Pedagogičtí pracovníci splňují předepsané vzdělání, kromě jedné učitelky, která si plné 

pedagogické vzdělání bude doplňovat. Učitelé daného stupně a aprobace mají úvazek 

stanovený tak, aby co největší měrou svou aprobaci vyuţili. Ředitel školy i zástupce ředitele 

splňuje také předepsané studium pro management školy, stejně tak výchovný poradce a 

koordinátor ŠVP. Z dalších specializačních činností zatím bylo dokončeno studium pro 

koordinátora EVVO. Dvě vychovatelky školní druţiny také splňují předepsané vzdělání, 

jedna dostudovala mimoškolní pedagogiku. Asistentky pedagoga absolvovaly kurz pro 

asistenty pedagoga, jedna z nich má vzdělání pro MŠ, jedna mimoškolní pedagogiku. 

Ostatní zaměstnanci školy jsou tři – dvě pracovnice pro úklid, z toho jedna je školnice a 

údrţbář školy. Všichni tito pracovníci jsou zaměstnáni na plný úvazek. 



 

 

Ve školní jídelně pracují vedoucí školní jídelny s polovinou úvazku v ZŠ a s polovinou 

úvazku ve školní jídelně MŠ. Dále pracují ve školní jídelně dvě kuchařky a jedna pracovnice 

provozu. 

 

3.1. Provozní zaměstnanci 

Pracovní zařazení Počet osob  Velikost úvazků  Délka praxe 

údrţbář 1  1,00  45 let 

uklízečky + školnice 2  2,00  34-38 let 

účetní  1      1,00     32 let 

 

3.2. Pedagogičtí pracovníci včetně vychovatelek 

Počet 

pedagogických 

pracovníků 

 Kvalifikace  Velikost 

úvazků 

Délka 

pedagogické 

praxe 

22  21  19,35 1 - 35 let 
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3.3. Věkové sloţení pedagogických pracovníků: 

 

Věkové 

rozmezí 

Počet 

pedagogických 

pracovníků Od do 

- 30 5 

31 35 4 

36 40 4 

41 45 1 

46 50 5 

51 55 2 

56 65 1 

 

3.4. Aprobovanost výuky 

Většina pedagogických pracovníků splňuje předepsané pedagogické vzdělání, pouze jedna 

učitelka nesplňuje předepsané magisterské pedagogické vzdělání, ale od září 2018 nastupuje 

k tomuto studiu na vysoké škole.  

 

3.5. Výuka cizích jazyků 

Povinně se vyučovalo  - Anglickému jazyku ve 2. - 9. ročníku  

Povinně se vyučovalo Německému jazyku v 6. a 7. ročníku a v 9. ročníku – druhý cizí jazyk 

Aprobovanost v Aj  - 100 % na prvém stupni, 100% na druhém stupni 

Aprobovanost v NJ 0 % 

V 1. ročníku byl vyučován AJ formou nepovinného předmětu 

                                                                                                                                      

3.6. Výuka cizího jazyka a druhého cizího jazyka ve 2. aţ 9. ročníku 

V 1. - 6. ročníku se vyučovalo jen anglickému jazyku. V 1. – 4. ročníku vyučovaly Anglický 

jazyk učitelky, které mají předepsané vzdělání pro 1. stupeň. 

Vyučující v 5. - 9. ročníku byla Mgr. Simona Karlíková, která má vystudovanou speciální 

pedagogiku a jednooborový Anglický jazyk. 

Nepovinný předmět Německý jazyk vyučovala Mgr Pavlína Gráfová, která se účastní DVPP 

pro metodiku výuky Německého jazyka. 

 

3.7. Volitelné a nepovinné předměty        

Volitelným předmětům se vyučovalo v 8. – 9. ročníku: 

-     ekologie (2 skupiny) -   8. a 9. ročník 

       

Nepovinným předmětům se vyučovalo v 1. - 9. ročníku:  

    

- náboţenství (2 skupiny) – 13 ţáků  

- anglický jazyk (1 skupina) – 15 ţáků 

 

 

 



 

 

3.8. Počty integrovaných ţáků – první aţ devátý ročník 

 

V průběhu školního roku 2017/2018 bylo do výchovně vzdělávacího procesu naší školy na 

základě doporučení ŠPZ integrováno celkem 39 ţáků. Z toho 21 ţáků na prvním stupni a 18 

ţáků na druhém stupni. Šestnácti ţákům byl vypracován IVP.   

Třináct ţáků mělo na základě doporučení ŠPZ (PPP, SPC) zařazen předmět Speciální 

pedagogická péče (dále jen SPP). Tito ţáci byli rozděleni do čtyř skupin (1čtyřčlenná, 

2 tříčlenné a 1 dvoučlenná) s jednohodinovou dotací. Předmět SPP vyučovaly tři proškolené 

paní učitelky - Mgr. I. Csibová (2h), Mgr. D. Šafárová (1h), Mgr. A. Piecková (1h). 

V průběhu reedukační péče pracovali ţáci s doporučenými speciálními didaktickými 

pomůckami, a vyuţívali také počítačové programy.      

V rámci podpory při vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami byla také 

poskytována pedagogické intervence (dále jen PI). Do PI bylo zařazeno celkem 10 ţáků, 

z nich 8 mělo stanovenu 1 vyučovací hodinu a 2 ţákyně 2 vyučovací hodiny.   PI vedly paní 

učitelky Mgr. A. Hlavatá, Mgr. I. Csibová, Mgr. M. Ţídková, Mgr. A. Dubská, Mgr. J. 

Ţáková a Mgr. A. Piecková. V rámci PI se ţáci připravovali na školu v jazykových 

předmětech, v naukových předmětech a v matematice. Někteří pracovali individuálně a 

většina ve skupině.           

V rámci péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsme opět spolupracovali s PPP 

Nový Jičín, SPC Ostrava a SPC Nový Jičín.        

S výukou některých integrovaných ţáků pomáhaly pedagogům na prvním i na druhém stupni 

celkem tři asistentky pedagoga. Ve čtvrtém ročníku působila slečna asistentka Lucie 

Štanclová u ţáka se závaţnou vadou řeči. V šestém ročníku pomáhala paní asistentka Blanka 

Kovářová s výukou čtyř dětí (2 se se závaţnou vadou řeči, 1 s poruchou autistického spektra, 

1 se středně závaţnou poruchou chování) a slečna Adéla Dubská, která v této třídě pracovala 

jako druhý pedagog u ţáka se závaţnou vadou řeči. V sedmém ročníku spolupracovala paní 

asistentka Zdeňka Veselá s ţákem, jemuţ byla diagnostikována závaţnou porucha chování a 

mírné vady řeči.         

Výuka logopedie byla v tomto školním roce doporučena dvěma ţákům s poruchou řeči a 

probíhala vţdy v lichém týdnu pod vedením Mgr. Renáty Šťastné. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

4. Údaje o přijímacím řízení (zápis ke školní docházce a následné přijetí do 

školy) 
Počet dětí s odročenou školní docházkou v 1. ročníku:  7 

Počet dětí osvobozených od povinné školní docházky:  0 

       Počet ţáků přijatých na víceleté gymnázium po 7. r.:  0 

       Počet ţáků, kteří ukončili ZŠ před ukončením základního vzdělání: 0 

Počet dětí v oddělení ŠD: 69 

Počet dětí, které se dostavily k zápisu do 1. třídy: 25 (z toho 7 dětí po OŠD) 

Počet udělených odkladů školní docházky: 7 

Počet ţáků, kteří ukončili vzdělání po 9. r.: 20 
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Studijní obory  

Počet ţáků 9. ročníku přijatých do studijních oborů SŠ: 15, z  toho 10 dívek 

 

Název školy Místo Obor 
Počet 

dívek 

Počet 

chlapců 

Mendelova střední škola Nový Jičín Zdravotnické lyceum 

Ekonomické lyceum 

1 

2 

0 

0 

Střední pedagogická a 

střední zdravotnická 

škola sv. Aneţky České 

Odry Zdravotnický asistent 1 0 

SŠ technická a 

zemědělská 

Nový Jičín Mechanik strojů a 

zařízení 

 

0 2 

Střední průmyslová škola 

stavební  

Val. Meziříčí Stavebnictví 1 1 

SOŠ dopravy a 

cestovního ruchu 

Krnov Cestovní ruch 1 1 

Masarykovo gymnázium Příbor Gymnázium 1 0 

SOŠ  Hranice Bezpečnostně právní 

činnost 

0 1 

Střední škola hotelnictví 

a sluţeb 

Opava Cestovní ruch 2 0 

Masarykova střední škola 

zemědělská 

Opava Přírodovědné lyceum 1 0 

 

Učební obory  
Počet ţáků 9. ročníku přijatých do učebních oborů SŠ: 5, z toho 0 dívek 

Název školy Místo Obor 
Počet 

dívek 

Počet 

chlapců 

SŠ technická a 

zemědělská 

Nový Jičín Obráběč kovů 0 3 

Střední odborná škola Frýdek 

Místek 

Zemědělec - farmář 0 1 

Střední průmyslová 

škola stavební 

Valašské 

Meziříčí 

Instalatér 0 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Výsledky vzdělávání ţáků 
 

Prospěch na konci 1. pololetí 

 

Ročník 
Počet 

ţáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Neklasifik

ováno 

1. 15 15 0 0  

2. 20 17 3 0  

3. 27 27 0 0  

4. 28 19 9 0  

5. A 14 10 4 0  

5. B 19 6 13 0  

Celkem za 1.st. 124 94 29 0  

6. A 16 9 7 0  

6. B 16 8 8 0  

7. 21 10 11 0  

8. 13 8 5 1  

9. 20 7 13 0  

Celkem za 2.st. 86 42 44 1  

Celkem 210 136 73 1 0 

Počet ţáků individuálně vzdělávaných dle § 38 školského zákona: 5 

             § 41 školského zákona: 0 

Prospěch na konci 2. pololetí 

 

Ročník 
Počet 

ţáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Neklasifik

ováno 

1. 15 14 1 0  

2. 21 18 1 2  

3. 27 26 1 0  

4. 28 18 10 0  

5. A 14 10 4 0  

5. B 19 9 10 0  

Celkem za 1.st. 124 95 27 2  

6. A 16 8 8 0  

6. B 17 8 9 0  

7. 21 10 11 0  

8. 13 9 4 0  

9. 20 6 14 0  

Celkem za 2.st. 87 41 46 0  

Celkem 211 136 73 2 0 

 

Po opravných zkouškách  - ţáci 2. ročníku Matematika, Český jazyk - neprospěli 

Počet ţáků individuálně vzdělávaných dle § 38 školského zákona: 4 

             § 41 školského zákona: 0 
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Absence a chování v prvém pololetí 

 

 

Omluven. 

hodin  

celkem 

Neomluv. 

hodin 

 celkem 

Průměrný 

počet 

omluven. 

hodin na 

ţáka 

Průměrný 

počet 

neomluven. 

hodin na 

ţáka 

Počet 

ţáků s 

2.st. 

z chování 

Počet 

ţáků s 

3.st. 

z chování 

1. 

stupeň 

3649 0 29,43 0 0 0 

2. 

stupeň 

3282 0 38,16 0 0 0 

Celkem 6931 0 33,00 0 0 0 

 

Absence a chování ve druhém pololetí 

 

 

Omluven. 

hodin  

celkem 

Neomluv. 

hodin 

 celkem 

Průměrný 

počet 

omluven. 

hodin na 

ţáka 

Průměrný 

počet 

neomluven. 

hodin na 

ţáka 

Počet 

ţáků s 

2.st. 

z chování 

Počet 

ţáků s 

3.st. 

z chování 

1. 

stupeň 

3583 0 28,90 0 0 0 

2. 

stupeň 

5205 1 59,83 0,01 0 0 

Celkem 8788 1 41,65 0,005 0 0 

 

 

Testování ţáků 

 

Pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků pouţíváme jako podpůrný materiál testování ţáků 

formou standardizovaných testů firem KALIBRO, SCIO. Byli testováni ţáci 5., 8. a 9. 

ročníků.  Ţáci 9. ročníku letos nebyli testováni v celoplošném testování ČŠI. Vedení školy 

provedlo v některých třídách kontrolní prověrky z M a JČ. Podruhé byly vedení školy 

doručeny výsledky přijímacích zkoušek z CERMATU. Naši ţáci měli opět lepší výsledky neţ 

celorepublikový průměr. 

 

Vyuţili jsme dotazníkového šetření MAPA ŠKOLY, kde na dotazníky odpovídali jak ţáci, 

tak jejich rodiče, vedení školy a také pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci.  

Celkově z celého vyhodnocení dotazníků vyplývá, ţe všechny sloţky hodnotí velmi kladně a 

velmi vysoko vybavení školy pomůckami a příjemné prostředí. Stejně vysoko hodnotí všichni 

zapojení také kvalitu výuky a odborné znalosti vyučujících, dobrou spolupráci s vedením 

školy. Většina rodičů by školu doporučila svým známým a většina rodičů školu ohodnotila 

známkou 1 nebo 2. Co je však problém, který snad vyplývá z dnešního stavu společnosti, jsou 

vztahy mezi ţáky. Ačkoliv na tom stále pracujeme, je to běh na dlouhou trať a jistě se této 

problematice budeme i nadále věnovat. 

 

 

 



 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

1. Počet pracovníků pověřených prevencí na škole – 2, z toho proškolených – 1 

 

2. Preventivní aktivity pro ţáky 

 

a) jednorázové: 

  

Aktivita Popis 

Ekotým 
Beseda v ŠD 

Ekovýlet 

  

Společná schůzka Ekotýmů MŠ a ZŠ 

Ekosetkání škol Štramberk 

Petice – Stop zabíjení zvířat 

Ekoanketa pro občany Kunína 

Seminář v Ostravě 

Sportovní soutěţe 
Miniházená 

Halová kopaná 

 

Florbal 

Vánoční laťka 

Sportovní gymnastiky 

Vybíjená 

Street hockey 

 Minifotbal 

 McDonalds Cup 

 Štafetový pohár 

Exkurze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologicko – zeměpisná vycházka 

Knihovna 

Moštárna 

Podpora volby povolání – Studénka 

Hand made – přehled učeb. oborů Odry 

Nový Jičín 

Okresní státní archiv 

Protidrogový vlak 

Ovocentrum 

Muzeum řeznictví 

Archeoskanzen Modrá 

Besedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hravá věda 

Brunová Petra (spisovatelka) 

Medová snídaně 

Evropská unie 

Brazílie 

Adolf Dudek (ilustrátor) 

Den s Eurocentrem Ostrava 

Škola v pohybu 

Policie ČR 

Besedy 

 

 

Hasiči 

Pracovní úřad (volba povolání) 

Starostka obce 
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Další soutěţe 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěţ mladých zoologů v ZOO Ostrava 

Dopravní 

Sběr ţaludů a kaštanů 

Pěvecká soutěţ O zlatou notičku 

Výtvarná 

Literární 

Recitační soutěţ 

Olympiády (Z, Př, Ch, D, ČJ…) 

Myslivecká (ve spolupráci s myslivci) 

Kulturní akce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystoupení pěveckého sboru 

Halloweenské tvoření s rodiči 

Loutkový krouţek – představení 

Obecní ples 

Školní ples 

Divadelní představení 

Vánoční posezení 

Módní přehlídka 

Maškarní karneval pro děti 

Bruslení 

Škola v ţupanu (tem. dny dle oblečení) 

Vycházka s Morenou 

Sled čarodějnic 

Májové vystoupení ţáků 

Dramatický krouţek - představení 

Adaptační kurz 6. ročník 

Projekt 72 hodin Úklid zámeckého parku 

eTwinning Mezinárodní projekty v anglickém jazyce 

Významné dny 
Den Země 

Květinový den 

  Den matek 

  Den obce 

  Dětský den 

  Den otevřených dveří 

Projekt Já, ty, on… 

my 
Jednou za 2 roky, VIII. a IX. ročníku 

Branný den Ochrany člověka za mimořádných událostí 

  Branný závod 

 

b) průběţné: 

 zařazování problematiky zdravotně závadných látek do výuky přírodopisu, člověk 

a zdraví, přírodovědy, prvouky, občanské výchovy, fyziky a chemie (viz tematické 

plány). 

 realizace „Zdravého ţivotního stylu“ v jednotlivých vyučovacích předmětech podle  

ŠVP 

 Zásady fair-play v hodinách tělesné výchovy 

 Stmelovací hry v hodinách občanské výchovy 

 zapojení ţáků do školních projektů „Posezení u vánočního stromu“, "Květinový den", 

Den Země, "Branný den", Badatelská školička a dalších 

 vyuţívání filmů s danou problematikou ze školní videotéky 



 

 

 vyuţívání schránky důvěry, odpovědi na dotazy 

 instalace informačního panelu, jeho obměna ve spolupráci se ţáky 9. třídy 

 stanovení konzultačních hodin metodika prevence a výchovného poradce  

 zapojení ţáků do volnočasových aktivit (zájmové krouţky ve škole, celoškolní 

sportovní soutěţe, TJ Sokol Kunín, DDM, ZUŠ)  

 předávání informačních letáků ţákům a jejich rodičům 

 Besedy s policií ČR 

 Programy s preventivní tématikou pro 5. – 8. ročník 

 Práce školního parlamentu 

 

3. Preventivní aktivity pro rodiče 

 

a) jednorázové:             

 seznámení s minimálním preventivním programem „Ţijme bez nudy“ na plenární 

schůzi Sdruţení rodičů 

 na třídních schůzkách předány informační materiály rodičům ţáků VI. – IX. třídy 

 Dny otevřených dveří, společné aktivity pedagogů, ţáků, rodičů (viz. kulturní akce 

pro ţáky) 
 

b) průběţné:  

 individuální pohovory s rodiči jednotlivých problémových ţáků 

 

4. Informovanost pedagogického sboru 

                

Všichni pedagogičtí pracovníci byli na l. pedagogické radě seznámeni s minimálním 

preventivním programem „Ţijme bez nudy“ a s úkoly, které z něho vyplývají. Plnění úkolů 

v oblasti protidrogové prevence bylo zařazeno na jednáních pedagogické rady.  

Ve škole pracoval i nadále ţákovský parlament pod vedením Mgr. Kristýny Richterové. Nově 

bylo ve škole zřízeno školní poradenské pracoviště, které poskytuje poradenské sluţby 

učitelům, ţákům a zákonným zástupcům. 

 

5. Předpokládané preventivní aktivity pro školní rok 2018/2019 

 

jednorázové: 

 Sportovní soutěţe, exkurze, besedy, další soutěţe, kulturní akce, přírodovědná 

vycházka 

 Branný den pro ţáky všech ročníků 

 Projekt Já, ty, on… my pro ţáky 8. a 9. ročníku 

 Cílená práce s kolektivem třídy, ve které vznikne nějaký problém 

 Projekty související s ekologií – Den Země, projekty stanovené Ekotýmem, Květinový 

den a další 

 

průběţné: 

 pravidelná jednání ţákovského parlamentu  

 další vzdělávání metodika prevence a výchovného poradce  

 aktivní činnost školního poradenského pracoviště 

 vyuţití tématu „Protidrogová prevence a nebezpečí šikany a dalších patologických 

jevů“ v souladu s učebními osnovami ve výuce přírodopisu, přírodovědy, občanské 

výchovy, člověka a zdraví a chemii 
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 zapojení ţáků do školních projektů, akcí a soutěţí  

 zapojení ţáků do volnočasových aktivit 

 vyuţívání schránky důvěry, odpovědi na dotazy 

 aktualizace informačního panelu 

 spolupráce s pedagogickými pracovníky při jednotlivých aktivitách 

 seznamovat pedagogické pracovníky s novými poznatky ze školení a informovat je 

o plnění minimálního protidrogového programu na pedagogických radách 

 spolupráce s rodiči – seznámení rodičů s danou problematikou, předání informačních 

materiálů, individuální pohovory s rodiči problémových ţáků 

 spolupráce s institucemi – Obecní úřad, Dětský lékař, Policie, Hasiči, PPP, Sociální 

odbor, ČČK 

  

  

6. 2 Ţákovský parlament 

Koordinátorem ţákovského parlamentu je Mgr. Kristýna Richterová 

 

Ve školním roce 2017/2018 pracoval ţákovský parlament v tomto sloţení: 

 

6. A – Klára Hrdinová, Matylda Madurová 

6. B – Alţběta Kadlecová, Sára Matušů 

7. A - Lucie Pallová 

8. A – Lucie Brišová, Tereza Černá 

9. A - Natálie Rumplíková, Kristýna Vavříková, Kristýna Dočkálková  

 

Zasedání školního parlamentu probíhalo pravidelně většinou kaţdou první středu v měsíci. Na 

setkáních zástupci tříd rozebírali aktuální témata týkající se dění ve škole, přicházeli s novými 

připomínkami a nápady, prezentovali návrhy a problémy svých spoluţáků.  

Členové se také zapojovali do komunikačních aktivit (diskusní kruh, představování se), při 

nichţ se vzájemně lépe poznávali, učili se spolu vycházet, spolupracovat a vzájemně se 

respektovat. 

Zástupci parlamentu i v letošním školním roce zorganizovali několik soutěţí zaměřených na 

stmelování třídních kolektivů. Na podzim se uskutečnil Halloweenský den. Ţáci druhého 

stupně mohli přijít do školy v masce a zajistit si tímto imunitu před zkoušením.  Před vánoci 

proběhla anketa na téma „Co se ti líbí ve škole a proč?“ Anketa byla určena ţákům od 5. do 9. 

třídy.  Zapojilo se 76 ţáků z celkového počtu 120 ţáků. Z ankety vyplynulo, ţe se ţákům ve 

škole nejvíce líbí přestávky, tělocvična a její vybavení, výzdoba školy a aktivity ve škole 

mimo vyučování.           

V období předvelikonočním se uskutečnil tzv. teplákový, ţupanový a košilový den. Během 

těchto dnů se nejen ţáci, ale i učitelé oblékali do stanoveného oděvu a uţili si spoustu legrace.  

Nejakčnější třída obdrţela sladkou odměnu.        

Na přání ţáků druhého stupně proběhla opět soutěţ čistoty tříd. Vítězná 8. třída se můţe v září 

těšit na zábavný odpolední program doplněný o spaní ve škole.   

O průběhu a výsledcích všech konaných aktivit školního parlamentu byli ţáci průběţně 

informováni prostřednictvím nově vzniklého informačního panelu umístěného ve vestibulu 

školy. 

Připomínky ţáků v letošním školním roce směřovaly hlavně k nepořádku na školních 

toaletách. Ţáci upozorňovali především na plýtvání ubrousky a toaletním papírem a na 

nedostatečné splachování po pouţití toalet. Tato problematika byla projednána s třídními 

učitelkami, které opakovaně prováděly osvětu na téma základní hygienická a úsporná 

opatření. 



 

 

V následujícím školním roce by ţáci osmé třídy rádi zaţili „Školu naruby“ a zkusili si 

vyučovat na prvním stupni své mladší spoluţáky.       

Členové parlamentu připravují aktualizaci nástěnky s vizitkami ţáků školy, která visí ve 

spojovací chodbě směrem do školní jídelny. 

 

 

 6.3. Školní poradenské pracoviště 

 

Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Kristýna Richterová – výchovný poradce 

Členové školního poradenského pracoviště:  

Mgr. Tomáš Valentík – školní metodik prevence 

    Mgr. Alena Piecková – školní speciální pedagog 

    Mgr. Renáta Šťastná – školní speciální pedagog – logoped 

    Mgr. Ivana Machýčková – ředitel školy 

 

Školní poradenské pracoviště funguje na ZŠ Kunín druhým rokem. Jeho hlavním 

úkolem je poskytování poradenských a konzultačních sluţeb ţákům, jejich zákonným 

zástupcům a pedagogům.         

 Ve funkci vedoucího školního poradenského pracoviště působí výchovná poradkyně 

Mgr. Kristýna Richterová. Jako vedoucí má na starosti koordinaci poradenských sluţeb ve 

škole zaměřených na oblast kariérového poradenství, na péči o ţáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a také na péči o ţáky mimořádně nadané. 

 

Za hlavní cíl jsme si stanovili poskytovat kvalitní poradenské sluţby učitelům, ţákům i 

jejich rodičům v následujících oblastech: 

1. výchova a vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

2. péče o ţáky nadané a ţáky s neprospěchem 

3. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence 

4. kariérové poradenství – profesní orientace ţáků 

5. prevence sociálně patologických jevů a závadového chování 

Pro letošní rok jsme si stanovily dvě priority: 

1. Metodická podpora učitelů v práci se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami a 

ţáky nadanými. 

2. Kariérové poradenství – informovat rodiče vycházejících ţáků o termínech 

odevzdávání přihlášek na SŠ a termínech jednotné přijímací zkoušky. 

Závěr 

Školní poradenské pracoviště má na ZŠ Kunín za sebou 1. rok své činnosti. Všechny hlavní 

úkoly, které jsme měly v plánu činnosti na letošní školní rok, se nám podařilo splnit. Myslím 

si, ţe kvalita poskytovaných sluţeb se drţí na velmi kvalitní úrovni a školní poradenské 

pracoviště má svoje pevné místo v organizační struktuře školy. Na jeho členy se s ţádostí o 

pomoc obracejí ţáci, rodiče i učitelé.  

V dalším školním roce bude naše poradenské pracoviště rozšířeno o speciálního pedagoga. 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

         
       Pedagogičtí pracovníci školy se zúčastnili dalšího vzdělávání v těchto oblastech: 

        

       Integrované dítě 

 Grafomotorika 

 ADHD 

 Výchovné problémy 

 Práce s dětmi cizinců 

 Jak motivovat ţáka 

 Metody a postupy práce s dětmi s SVP 

 Porada výchovných poradců 

 Neklidné dítě ve škole 

        

Zdravý ţivotní styl 

 Kurz lyţování 

 Hasičský záchranný sbor 

 

Klíčové kompetence učitele, pedagogické inovace 

 Třída plná pohody 

 RWCT 80 hodin 

 RWCT pro pokročilé 

 Učím rád v 1. třídě 

 Huber 

 Čtenářství 

 Cesta ke čtenářské gramotnosti 

 Geografický seminář 

 Oborové čtení 

 Výtvarný projev 

 Burza nápadů učitelů matematiky 

 Řízení školní druţiny 

 Formativní hodnocení SBOR 

 MBTI II. SBOR 

 Čtenářská gramotnost 

 Výukové metody, bez kterých se neobejdeme 

 Práce s třídním kolektivem 

 Letní škola čtenářství 

 Chemické látky 

 Záţitkové hry pro děti v přírodě 

 

 Informační technologie 

 IT Konference 

 GeoGebra 2 

 

       Efektivní řízení škol 

 Metodické poradny 

 Mentorem ve škole 

 Aktuální stav školské legislativy 



 

 

 Kolegiální podpora 

 GDPR ve škole 

 

    Jazykové vzdělávání 

 E – Twinning 

 Učíme efektivně, učíme CLILEM  

 

Tyto vzdělávací aktivity nabízejí KVIC Moravskoslezský kraj, TEREZA Praha, NIDV 

Ostrava, PPP Nový Jičín, SPC Ostrava a další organizace. Ve většině případů jsou pracovníky 

velmi dobře hodnoceny. Nabízejí metodickou pomoc při výuce a vzdělávají pracovníky 

v oborech. Při práci s dětmi jsou náměty z kurzů vyuţívány ve vyučovacích hodinách i při 

celoškolních projektech. Díky dalšímu vzdělávání jsou vyučovací hodiny pestřejší, 

pedagogové umí včas rozpoznat vývojové poruchy učení a snaţí se pracovat na zmírnění 

jejich následků. Učitelé se vzdělávají ve výuce cizích jazyků. Také zapojení do počítačových 

kurzů přináší své ovoce. Pedagogové jiţ se samozřejmostí pouţívají počítač k přípravě na 

hodiny, zpracovávají digitální učební materiály, vedou školní matriku. Pro pedagogy bylo 

také zorganizováno několik vzdělávání SBOROVNA  - kurz MBTI II., který byl pobytový, 

kurz Formativní hodnocení II. a školení První pomoci. Většina pedagogů byla proškolena 

v oblasti mezinárodních projektů E – Twinning. Do projektu CESTA, který organizuje KVIC 

po dobu 4 let se zapojilo 5 pedagogů ze ZŠ a 2 pedagogové z MŠ. 

Dále škola vyuţila Šablony a proškolila 10 pedagogů v kurzu Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení, a jednoho v Mentoringu. Dále byla ředitelka školy proškolena na Ostravské 

univerzitě v rámci projektu Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech. 

 

8. Výsledky inspekce provedené ČŠI 
 

V tomto školním roce proběhla v naší škole inspekce ČŠI na podnět. Výsledkem bylo sdělení, 

ţe stíţnost byla bezdůvodná.  
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9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

9.1. Zájmové útvary 2017/2018 

krouţek Určeno Den Hodina vedoucí 

Počítače 3. - 4. třída pondělí 12.30 - 13.15 M. Ţídková 

Sportovní */ŠD 1. - 5. třída pondělí 15.00 - 15.45 L. Štanclová 

Pletení z papíru 1. - 9. třída úterý 13.00 - 14.00 D. Šťastná 

Taneční 1. - 9. třída úterý 15.00 - 16.00 K. Kocmichová 

Keramika 3. - 5. třída úterý 14.00 - 16.00 J. Oţanová 

Cvičení z Čj a M 9. třída úterý 13.45 - 15.15 

A. Baďurová/            

P. Šrubařová 

Zobcová flétna 2. - 9. třída dle domluvy dle domluvy J. Ţáková 

Projekty v AJ (e 

- Twinning) 6. - 9. třída úterý 14.00 - 15.00 

S. Karlíková/             

J. Omaníková 

Florbal 4. - 9. třída středa 13.45 - 14.45 T. Valentík 

Doved.ruce *ŠD 1. - 4. třída středa 15.00 - 15.45 Z. Veselá 

Logik (logic. a 

deskové hry) 3. -5. třída středa  12.45 - 13.30 D. Šafárová 

Sborový zpěv 5. - 9. třída středa 13.45 - 14.45 A. Baďurová 

Gymnastika 4. - 9. třída čtvrtek 13.45 - 14.45 T. Valentík 

Loutkové divad. 1. - 3. třída čtvrtek 12.45 - 13.30 A. Piecková 

Keramika 1. - 9. třída čtvrtek  13.00 -  15.00 S. Karlíková 

Psaní deseti 5. - 9. třída čtvrtek 13.45 - 14.30  P. Šrubařová 

Dramatický 4. - 9. třída čtvrtek 13.45 - 14.45 I. Csibová 

Školní časopis 6. - 9. třída dle domluvy dle domluvy A. Hlavatá 

 

 

Ve škole máme odloučené pracoviště ZUŠ Studénka, v rámci kterého probíhá výuka hry 

na klavír a kytaru a výtvarný obor. Na klavír hraje 9 ţáků, na kytaru 7 ţáků a do 

výtvarného oboru dochází 13 ţáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.2. Účast v soutěţích a olympiádách v okresním kole 

 

Fyzikální olympiáda 
3. místo David Kocurek, VII.tř.. 

 

Matematická 

Pythagoriáda 
 

David Kocurek, VII.tř.. 

Marie Konvičková, V.tř. 

Karolína Boháčová, V.ročník 

Matylda Madurová, VI.třída 

Dějepisná olympiáda 
43. místo 

44. místo 

Kristýna Dočkálková, IX.tř. 

Terezie Pokludová, IX.tř. 

Olympiáda z AJ 15. místo Josef Glogar, VIII.tř. 

Dopravní soutěţ 4. místo v okrsk. kole Tým ţáků 1. a 2. stupně 

Recitační soutěţ 1. místo školní kolo Štěpán Mlčoch, I.tř. 

Simona Mlčochová, III.tř. 

Magdaléna Mičulková, V.tř. 

Ondřej Dočkálek, VIII.tř. 

Biologická olympiáda 20. místo 

28. místo 

24. místo 

25. místo 

Natálie Rumplíková, VIII.tř.. 

Lucie Brišová, VII.tř. 

David Kocurek, VII.tř. 

Radim Mikunda, VI.tř. 

Zeměpisná olympiáda 26. místo 

20. místo 

David Kocurek, VII.tř. 

Madurová Matylda, VI.tř. 

ZOO Ostrava  12. místo Tým ţáků 2. stupně i 1. stupně 

Medicína v historii Čestné uznání Vilma Mohlerová, III.tř. 

Mc Donald´s Cup 2. místo Tým fotbalistů III.-IV.třída 

Street Hockey Krajské finále Ostrava Tým VI.-VIII.tř. 

Halová kopaná 5. místo Tým ţáků 2. stupně 

Sportovní gymnastika 4. místo kraj Tým chlapců IV.-V.třídy 

Hravě ţij zdravě  5. ročník 

Gymnastika 3. místo Tým děvčat, IX. třída 

 

Dále se ţáci školy zapojili do těchto soutěţí: 

Mc Donaldś Cup, Minikopaná, Miniházená, Florbal, Atletický víceboj, Štafetový pohár. 

Z dalších soutěţí: matematický a přírodovědný klokan, Hravě ţij zdravě, Finanční 

gramotnost, Obědy pro děti, ZOO Ostrava, Chemická olympiáda, Svět slova, O zlatou notičku 

města Bílovce, Poţární ochrana očima dětí, myslivost a lesní zvěř, Western, KEV – lípa, 

strom čwéské státnosti 

Ţáci se zapojili také do celoškolních soutěţí. Dne 19.l2.2015 byla pro ţáky VI. – IX. tř. 

zorganizována soutěţ ve skoku vysokém „Vánoční laťka“. Ve stejný den proběhl turnaj ve 

vybíjené, florbalu a fotbalu.  

Jeden tým ţáků 8. - 9. ročníku se zúčastnil natáčení pořadu Úţasný svět techniky. Sice 

nevyhrál, ale záţitek to pro ně jistě byl.  
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9.3. Akce, které probíhaly ve spolupráci školy, Sdruţením rodičů a Obecního úřadu: 

 

 
Přehled akcí 2017/2018 

Datum Akce 

28.8. 1. Pedagogická rada 

31.8. Rada školy 

4.9. Slavnostní zahájení školního roku 

6.-9.9. Adaptační kurz pro 6. ročníky 

7.9. Zeměpisná vycházka pro 7.-8.r. 

12.9. Vystoupení sboru v NJ na náměstí 

13.9. Soutěţ v ZOO Ostrava 4.,5. r. 

14.9. Focení prvňáčků 

18.9. Beseda - Ekotým e ŠD a MŠ 

22.9. Ředitelské volno 

25.9. Dopravní hřiště 4. ročník 

26.9. Kontrola z PPP Nový Jičín, kontrola čši 

29.9. Ekovýlet  Modrá u Velehradu 

29.9. Rozhlasové vysílání 9. ročník 

5.10. Třídní schůzky a plenární schůze R 

5.10.  Volby do rady školy 

13.10. Projekt 72 hodin - 8.,9.r. 

18.10. GEMMA 8.,9.ročník 

19.10. Beseda o Indonésii 7.,8.ročník 

 

Exkurze ŠD do moštány 

2410. Exkurze ŠD do knihovny v obci 

 

Rada školy 

26.,27.10 Podzimní prázdniny 

3.10. Haloweenské odpoledne ve škole s rodiči 

.11. Beseda na policii ČR - Právní odpovědnost 8.r. 

1.11. Halová kopaná Nový Jičín 

1.11. Psycholog PPP v 6. B třídě 

1.1. Návštěva Úřadu práce - volba povolání 9. r. 

3.11. beseda s autorem - Petra Braunová 

7.11. Hravá věda ve ŠD 

7.11. Pěvecká soutěţ v Bílovci 

10.11. Focení s vánoční tématikou 

10.11. Ekotým jede do Štramberka 

15.11. Den obce - filmové představení 

1611. Flrbal Odry 

21.11. 2. pedagogická rada  

 

Konzultace pro rodiče 

28.11. Miniházená Florbal 

30.11. Medová snídaně pro MŠ a 1.st. 

1.12. Exkurze - Studénka  - chlapci 8.,9.r. 

5.12. Návštěva z nebe a Pekla 

5.12. Florbal Odry 

8.12. Exkurze do NJ - 4. ročník 

19.12. Posezení u vánočního stromu s rodiči 

20.12. Hand made Odry 9. ročník 

2212. Vánoční turnaje, besídky  



 

 

22.12. Dětská mise - progrm pro 1.-3.r. 

23.12. - 2.1. Vánoční prázdniny 

17.1. Okresní kolo Dějepisné olympiády 

23.1. 3. Pedagogick rada 

30.1. Recitační soutěţ - školní kolo 

31.1. Beseda na policii ČR - Návykové látky 7. r. 

31.1. Rozdání pololetního vysvědčení 

1.2. Školní vysílání 6. B 

1.2. Planeta Země - 7.,8.r. 

1.2. EUROCENTRUM - přednášky pro 1. stupeň 

2.2. Pololetní prázdnny  

1.2. Den otevřených dveří 

13.2. Gymnastika okresní kolo dívky 7,9.r. Odry 

14.2. RWCT,Bruslení v NJ 

19.-23.2. Jarní prázdniny 

24.2 Obecní a školní ples 

28.2. Show A. Dudka ve ŠD 

2.3. Vysílání školního rozhlasu 5. A ročník 

2.3. Preventivní program se třídou 6. ročník  3.díl,  

4.3. Vítání občánků - vystoupení flétny 

7.3. Poţární ochrana 2.a 6. ročník,1. část 

8.3. Vybíjená dívky 4.,5.tř. Odry 

12.3. Pozorování v hodině, akce KVIC v MŠ a ZŠ  

13.3. Policie ČR - beseda pro 1.a 2. třídu 

14.3. Velikonoční focení dětí 

20.3. Matematický klokan  - školní kolo 

20.3. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

21.3. Poţárníochrana 2.a 6. ročník, 2.část 

27.3. Velikonoční dílny pro 1. stupeň 

27.3. Škola v pohybu 1.-3.r. 

28.3. Škola v pohybu 4.-5.r. 

28.. Škola nanečisto 1. setkání 

28.3. Gymnastika Krajské kolo  

28.3. Velikonoční školní vysílání 5.B 

29.3. Velikonoční prázdniny   

3.4. Návštěva knihovny  - školní druţina 

4.4. Fyzikální olympiáda - okresní kolo 

5.4. DVPP Ekotýmu Ostrava 

6.4. Protidrogový vlak 8.,9.ročník 

6.4. Školní vysílání 5. B 

10.4. Plavání 1. lekce 1.,2.,3.třída, poté kaţdé úterý 

12.4. Biologickáolympiáda okresní kolo (6.-7.r.) 

16.-20.4. Kontejner na starý papír u školy 

19.4. Den Země  

19.4. Zápis do 1. třídy 

19.4. Finále Street ockey Ostrava 

23.4. BiO okrení kolo (8.-9.r.) 

24.4. Konzultace pro rodiče  

 

Rada školy  

25.4. Štafetový pohár 
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25.-26.4. Přehlídka technických profesí  

26.4. Škola nanečisto 2. část 

26.4. Okrskové kolo Dopravní výchovy 

27.4. Společné focení tříd,   

30.4. Ředitelské volno 

2.5. Archeoskanzen Modrá - exkurze 4. ročník 

3.5. Exkurze od Ovocentra VM 2,4. ročník 

3.5. PDF Ostrava - Příprava na ped. praxi studentů 

4.5. McDonalds Cup 4.,5.r. Odry 

9.-11.5. Květinový den 

9.5. Školní vysílání 4. r. 

14.5.- 18.5. Škola v přírodě 

14.5. Zápis do MŠ 

14.. - 18.5. SCIO 8. ročník  

19.5. Myslivecká soutěţ 

23.5. Archimediáda 

24.5. Májové vystoupení dětí 

24.5. Škola nanečisto 3. díl 

31.5. Dětský den ve ŠD 

5.6. Focení tříd 

6.6. Branný den 

8.6. Školní vysílání 3. třída 

10.-12.6. Školní výlet 9.r. 

18.6. Šolní výlet 6.A,B, Brno 

20.6. Školní výlet 8. r Ostravice, Lysá Hora 

21.6. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 16.00 h 

21.6. Školní výlet 7. r. Velký Javorník 

22.6. Divadelní krouţek - vystoupení pro MŠ a rodiče  

22.6. Loutkové divadlo  

25.6. 5. Pedagogická rada ve 13.00 hodin ve sborovně 

28.6. Setkání starostky obce a IX. třídy  

29.6. Slavnostní ukončení školního roku  
 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.4. Ekologické minimum 

 

  Ve školním roce 2017/2018 jsme pracovali pod vedením koordinátora environmentální 

výchovy a podle plánu environmentální výchovy s názvem „ Ekologické minimum“. Škola i 

mateřská škola jsou zapojeny do sítě škol Mrkev. Dále škola spolupracuje s ekologickými 

organizacemi a projekty: Tereza, Ekokom, Evvoluce, Lesy ČR, Recyklohraní, Ekodeal, ORC 

recycling, Rezekvítek, ZOO Ostrava, Les ve škole, škola v lese, Globe, klub Ekologické 

výchovy, Ekoškola, Obecní úřad Kunín, zámek Kunín, Myslivecké sdruţení Kunín, KÚ 

MSK. MŠ získala titul Ekoškolka. 

  Na 1. stupni a v rámci školní druţiny se konaly vycházky s ekologickým zaměřením (např. 

znečišťování vody a ovzduší, chráněné rostliny a ţivočichové, zvěř v našem okolí, vycházka 

do místní obory), třídění odpadů, beseda s myslivci, včelaři apod. Ţáci moštovali jablka. 

Několikrát za rok proběhla beseda ekotýmu se spoluţáky ve ŠD i MŠ. Pro zvířata nasbírali 

ţáci školy 947kg kaštanů a ţaludů. 

  Na 2. stupni se v rámci ekologie, pracovní výuky, přírodopisu a fyziky konaly vycházky, 

exkurze a měření vody, meteorologických prvků, poznávání rostlin a ţivočichů. Ve čtvrtek  

7. 9. 2017 proběhla biologicko-zeměpisná vycházka po Kuníně s názvem „Co nám teče za 

humny“. Ţáci měřili u vybraných vodních zdrojů kvalitu vody a zkoumali vodní faunu. Také 

měřili orientaci objektů vůči světovým stranám.  

  Z projektu Badatelská školička vyuţíváme pracovní lekce během vyučování ekologie  

a přírodopisu. 

  Pokračovali jsme v dalších úpravách školní zahrady. Část před školou jsme zkrášlili jako 

kaţdý rok okrasnými květinami a truhlíky s muškáty a udrţovali záhonky.  

  Na ovocné školní zahradě ţáci pomáhali s prořezem a kácením starých ovocných stromů, 

kaţdoročním hrabáním spadaného listí, úpravou záhonů, skleníku, údrţbou naučných popisů 

stromů a květin, ve škole pečovali o pokojové květiny, pomáhali sázet, pikýrovat a posléze i 

prodávat sazenice u příleţitosti tradičního Květinkového dne. Předcházíme napadení našich 

kaštanů klíněnkou jírovcovou pálením spadaného listí. Pěstujeme slunečnici na semínka, 

kterými v zimě krmíme ptactvo. Letos jsme znovu ozdobili naši katalpu připravenými 

lojovými koulemi se semeny a vytvořili tak vánoční stromeček pro ptáčky.  

Tradičně jsme vyráběli vánoční a velikonoční výzdobu z přírodnin. 

  Pokračujeme ve sběru plastových vršků, spolu s MŠ jsme nashromáţdili odhadem 400 kg 

vršků, které se nám zatím nepodařilo prodat. Oslovili jsme novou firmu pro výkup vršků. 

Stále více firem výkup zcela ukončilo a tak stojíme před rozhodnutím, zda vršky ještě sbírat. 

Nadále sbíráme baterie, papír, staré mobily k dalšímu vyuţití drahých kovů a drobné elektro. 

Letos jsme nasbírali 450 kg starého papíru a zaregistrovali se do soutěţe ,,Zelený strom“ 

firmy ORC recycling. Staré mobily sbíráme pro ZOO Ostrava. Ve škole třídíme plast, sklo, 

papír, nápojové kartony a hliník. Ve spolupráci s obcí jsou před školou umístěny velké 

kontejnery na tříděný odpad, které vyuţíváme k vysypávání nádob na tříděný odpad, které 

máme rozmístěny po celé škole.  O čistotu a vyprazdňování nádob se starají ţáci 2. stupně. 

Obec získala cenu ,,Skokan roku“ v soutěţi MSK O keramickou popelnici a paní 

místostarostka pozvala ekotým na OÚ, aby našim ţákům poděkovala za aktivitu a osvětu, 

kterou šíří. Ekotým letos provedl mezi občany mimo jiné anketu na téma třídění odpadu. 

  Během 2. pololetí probíhala soutěţ o nejčistší třídu. Vítězem se stala 8. třída.   

  Členové ekotýmu a ţáci, kteří se výrazně podílejí na ekologických aktivitách, jeli 29. září na 

výlet do archeoskanzenu Modrá a KOVOZOO Uherské Hradiště.   

  Rok 2018 dle OSN pokračoval jako rok udrţitelného turismu. Současně se slaví 100. výročí 

Československa, Rok lípy, ptákem roku je Sýček obecný, Významné osmičky, Ochrana 

zpěvného ptactva v Asii,… Tématy se zaobíraly třídy během výuky ekologie, dějepisu, 

občanské a výtvarné výchovy.  
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  Ve čtvrtek 19. 4. 2017 jsme oslavili Den Země – 1. stupeň absolvoval besedu Poznej svého 

psa s praktickými ukázkami, jak se chovat k psům a dozvěděl se základní věci o canisterapii. 

Ţáci 6. a 7. tříd sbírali odpadky spolu s myslivci v okolí Kunína a ţáci 8. a 9. tříd se zabývali 

problémem MSK a to jmelím obecným. Ve zbylém čase jsme se věnovali úpravám rozsáhlé 

zahrady. Oslavili jsme také Den vody 22. března a Den meteorologie. 

  Téma jmelí obecné nás zaměstnávalo i v hodinách ekologie. Problém je natolik váţný, ţe ho 

v únoru v Ostravě řešil ministr zemědělství. Výskyt jmelí obecného jsme dokumentovali na 

území Kunína a Poodří, sledovali vliv na stromy, ţáci 9. třídy vytvořili naučné plakáty a 

prezentace.  

  Ekologická výchova a výuka probíhá téměř ve všech předmětech – zabývá se vzájemnými 

vztahy v přírodě, jejím narušováním, znečištěním (Př, Ch, F, Z), lokálními ekologickými 

problémy – eutrofizace, povodně, onemocnění, doprava,…. Vyuţíváme pracovní listy a 

aktivity z výše uvedených ekologických organizací. 

  Ţáci 7. a 8. ročníku se zúčastnili programu Planeta Země 3000 – Vášnivé srdce Brazílie. 

   Místní myslivecké sdruţení opět připravilo pro naše ţáky znalostní soutěţ o přírodě a v 

branných dovednostech. Ve škole měly děti připraveny materiály, ze kterých mohly čerpat 

informace a znalosti. Jako obvykle byl zájem veliký. Soutěţ se konala tradičně na konci 

května. Letos sdruţení rozdělilo soutěţící do dvou kategorií – mladší a starší. 

  Celoročně se zapojujeme do výtvarných ekologických soutěţí – Western, Brontosaurus, 

výtvarná soutěţ kEV, Medicína v historii.  

  Na podzim se zúčastnily 4. a 5. třída Velké ceny ZOO Ostrava, rovněţ proběhla akce 72 

hodin, kdy ţáci 8. a 9. třídy ve spolupráci s obecním úřadem uklízeli v zámeckém parku. 

  Na základě velmi úspěšného loňského setkání tří ekoškol v Kuníně se letos v listopadu u 

příleţitosti Dne ekoškol hostitelské role ujala ZŠ Štramberk a ţáci navštívili Lašskou naučnou 

stezku. Ekotým pracuje celoročně, pravidelně se schází a řeší různé ekologické problémy ve 

spolupráci s obcí – např. rozmístění kontejnerů v obci, veřejné osvětlení, …. 

 Podařilo se nám dokončit akci ,,Kupme si prales“ a ve spolupráci se SR Kunín jsme 

slavnostně obdrţeli certifikát na 10 arů deštného pralesa na Sumatře. Během října proběhla 

přednáška Cesta do dţungle pana Jiřího Janase z nedalekých Oder, který v rámci 

dobrovolnického programu strávil měsíc na Sumatře aktivní ochranou pralesa. 

   Letos se konala pro 1. stupeň Škola v přírodě –5 květnových dnů v Beskydech. 

  V květnu proběhl tradiční Květinkový den – prodej vypěstovaných sazenic zeleniny a květin. 

  Celá škola je zapojena do programu Mléko a ovoce do škol. 

  Koordinátor EVVO se zúčastnil IX. setkání koordinátorů MSK na KÚ Ostrava, konference a 

semináře pro pedagogy ZOO Ostrava, učitelé biologie a zeměpisu absolvovali geologickou 

exkurzi a školení přírodovědné gramotnosti. 

  S prezentací na téma Badatelství v MŠ vystoupila na konferenci pro pedagogy v Českém 

Těšíně Mgr. Renáta Šťastná. 

  Ţáci, dospělí naší školy i občané Kunína mohli podepsat petici za přijetí zákona o zákazu 

dovozu trofejí zvířat, jejichţ populace jsou lovem ohroţeny – lev, levhart, nosoroţec, buvol 

kaferský, slon – takzvaná Velká pětka, ale i ţirafa, zebra a ostatní velká zvířata. Petici jsme 

předali a trofejním lovem pro zábavu se bude zabývat Parlament ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.5. EKOTÝM – EKOŠKOLA 2017/2018 

 

Ekotým 

4. třída             Karolína Vlková 

                        Amálie Madurová 

5.A                  Adéla Černá 

                        Michael Holub 

5.B                  Daniela Gazdová 

                        Jakub Dočkálek 

6.A                  Klára Přadková 

                        Eva Gajdošová 

                        Eliška Kocmichová 

6.B                  Erik Vaníček 

                       Tomáš Dočkálek 

7. třída             Robin Březina 

                        Jiří Navrátil 

                        Matěj Hub 

8. třída             Lucie Brišová 

                        Ondřej Dočkálek 

                        Filip Horňáček 

9. třída  Kristýna Dočkálková 

                        Kristýna Vavříková 

                         

Vedení školy, Mgr. Csibová, školník, vedoucí školní jídelny 

 

Schůzky Ekotýmu probíhaly kaţdé dva měsíce během celého školního roku. 

Plán činností – témata VODA, ENERGIE, ODPADY, PROSTŘEDÍ 

 

Úkoly Ekotýmu – zveřejněno na nástěnce a stránkách školy 

 

ENERGIE  
 Sledování teploty ve třídách (měření) 

 Sledování spotřeby energie v ZŠ (plyn, elektřina) 

 Nesvítíme zbytečně? (průběţné sledování) 

 Obnova EKOcedulek „světla“ na chodbách, WC (šetříme světlem, ubrousky) 

 

VODA 

 Sledování spotřeby vody v ZŠ 

 EKOčisticí prostředky pro úklid, ŠJ 

 Kontrola vodovodních kohoutků (průběţně) 

            

ODPADY 

 Opravdu třídíme? - bodování odpadkových košů ve třídách na 1.stupni 

 Vyuţívání kompostu ve ŠJ 

 Třídění, vývoz a evidence odpadu ( papír, plasty, sklo, baterie, drobné 

elektrospotřebiče, PET víčka, bioodpad, hliník) 

 Sběrový týden v ZŠ 

 Sledování sběrných míst v obci (informování OÚ)  

 Návrhy úpravy sběrných míst v obci a pořízení nových nádob na odpad  

 Černé skládky v obci – monitoring 
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 Zapojení do projektu 72 hodin – úprava zámecké zahrady 

 Beseda ve ŠD a MŠ o třídění odpadu 

 Ekoanketa TŘÍDÍME pro občany Kunína 

 

PROSTŘEDÍ  
 Školní zahrada – úprava, sklizeň, péče 

 Trávení volného času pro ţáky v ZŠ  - zakoupení relaxačních a stolních her 

 Den Země – celoškolní projekt 

 Květinkové dny – prodej sazenic 

 Umístění cedulek názvů stromů v okolí školy a názvů pokojových rostlin v ZŠ 

 Kontrola ptačích budek 

  

 

EKOKODEX ZŠ KUNÍN 
 

ŠETŘÍME – vodou, elektřinou, teplem, papírem 

 

TŘÍDÍME – papír, plasty, baterie, sklo, nápojové kartony, 

elektrospotřebiče, víčka 

 

ZAPOJUJEME SE – do ekologických soutěţí a projektů 

 

PEČUJEME -  o pokojové rostliny, školní zahradu 

 

SPOLUPRACUJEME – s OÚ, organizacemi a občany obce 

 

UKLÍZÍME – třídy, chodby, okolí školy, obec 

 

UČÍME SE – ekologicky myslet 

 

CHRÁNÍME  - ţivou i neţivou přírodu 

 
Spolupracujeme s Ekoškolkou v Kuníně a také s Ekoškolami ve Štramberku a Lichnově. 

V září 2017 se ekotým a nejlepší ţáci ve sběru PET vršků zúčastnili výletu do Ţivé vody a 

Archeoskanzenu v Modré a KOVOZOO ve Starém Městě u Uherského Hradiště. 

V říjnu 2017 jsme získali Certifikát zachránce 10 arů deštného pralesa v české rezervaci 

Green Life na Sumatře – příspěvek 9.000,- Kč, ve škole proběhla také přednáška Cesta do 

dţungle s panem Jiřím Janasem, přímým účastníkem dobrovolnické akce v této oblasti. 

V listopadu 2017 jsme navštívili Ekoškolu ve Štramberku. 

V prosinci 2017 jsme se společně s občany Kunína zapojili do petice Stop zabíjení zvířat 

v Africe za zákaz dovozu trofejí zvířat do ČR.  

 

V roce 2017/2018 jsme splnili úkoly plánu činností, velmi dobře probíhala komunikace s OÚ 

v Kuníně, který náš ekotým pravidelně navštěvuje. 

V roce 2018/2019 budeme obhajovat titul Ekoškola. 

 



 

 

9.6. Spolupráce s MŠ 

 

Od 1.1.2003 je MŠ součástí naší organizace, čímţ se ještě prohloubila naše spolupráce . 

Ta probíhá v několika rovinách – spolupráce pedagogických pracovníků, společné akce 

pro děti, informace pro rodiče 

      -     Divadelní představení dramatického krouţku pro MŠ, společná Mikulášská besídka 

- Schůzka učitelek ZŠ a rodičů budoucích prvňáčků v MŠ 

- Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků 

- Schůzka učitelek ZŠ a MŠ před zápisem do I. třídy 

- Zápis do I. třídy 

- Maškarní karneval 

- Schůzka učitelek ZŠ s rodiči prvňáčků 

- Návštěva budoucích prvňáčků ve škole 

- Společné akce  - návštěva MŠ na výukových programech, pomoc ţáků ZŠ při 

Pohádkové zahradě (den dětí pro MŠ) 

- Letní škola pro děti MŠ i ZŠ – organizuje MŠ podle zájmu rodičů 

 

9.7. Prezentace školy  

 

              Veřejnost a rodiče byli pravidelně informováni o dění ve škole prostřednictvím 

Kunínského zpravodaje. Články o škole vyšly také v regionálním a celostátním tisku. Na 

začátku školního roku je vydáván informační leták školy. Nepravidelně je vydáván 

informační leták pro rodiče, vţdy několikrát za školní rok. V tomto školním roce pokračovalo 

provozování internetových stránek, na kterých lze najít aktuální informace z dění ve škole i 

důleţité dokumenty. Škola má také vývěsku v obci, kterou pravidelně obměňuje. 

Škola prezentuje své aktivity také na konferencích školy a dnech otevřených dveří. 

  

9.8. Komunitní aktivity 

 

 Škola nemá zpracován celý plán spolupráce s komunitou, ale vykazuje jednotlivé 

komunitní aktivity – v rámci obce spolupracujeme s jednotlivými organizacemi v obci (sběr 

kaštanů a ţaludů), společný sběr odpadků s myslivci, se zámkem, s obcí (brigády, výsadby). 

Dále v rámci charitativní činnosti sbíráme staré brýle, účastníme se veřejných sbírek a 

spolupracujeme se zámkem Kunín. 

V rámci spolupráce s domovem pro seniory v Kuníně jsme pro ně připravili Mikulášskou 

nadílku. Senioři byli velmi nadšení a vedení domova nám velmi děkovala. Zapojujeme se také 

do projektu Na vlastních nohou. Místní seniory kaţdoročně zveme na naše divadelní 

představení.  

V rámci charitativního projektu Obědy pro děti, který zajišťuje společnost Women for 

Women získalo 10 dětí naší školy příspěvek na obědy na období září 2017 – červen 2018 
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10. Sebeevaluace 
 

Nejdůleţitější úkoly ve školním roce vycházejí především z výroční zprávy o činnosti školy 

za školní rok 2016/2017, ze sebehodnocení minulého školního roku 2016/2017 a z koncepce 

školy. 
 

SPLNĚNÉ ÚKOLY  ( v minulém školním roce) :  

 Pokračovali jsme v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho 

úpravách, sledovali a vyhodnocovali jeho úspěšnost. 

 Zahájili a rozvíjeli jsme činnost školního poradenského pracoviště ve sloţení 

výchovný poradce, speciální pedagog, metodik prevence rizikového chování a 

ředitel školy s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, ţákům i 

pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním 

přístupu k potřebám ţáků. 

 V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí jsme vyuţívat co nejvíce přírodu v 

okolí školy, zařazovali v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školu 

v přírodě, vyuţili jsme k tomu i náplň činnosti školní druţiny. 

 Pokračovali jsme v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, 

uţší spoluprací se školskou radou.  

 DVPP bylo zaměřeno na práci s cílem ve vyučovací hodině, a jeho vyhodnocení, 

přístup k ţákům s různým typem osobnosti, rozvoj gramotností a zejména 

čtenářské gramotnosti, systém péče o ţáky se SVP, formativní hodnocení, 

badatelský přístup a vyuţívání ICT techniky. Organizovali jsme několik 

vzdělávacích aktivit pro celý pedagogický sbor. 

 Zaměřili jsme se na propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších 

médiích, mezi rodičovskou veřejností. Cíleně na skupinu rodičů dětí 

předškolního věku.   

 Pro velký zájem jsme znovu nabízeli ve druhém pololetí zřízení sociálně – 

edukativní skupiny – Škola nanečisto. 

 Činnost školní druţiny byla částečně organizován jako zájmové krouţky. 

 Zaměřili jsme se na kariérové poradenství a environmentální výchovu, výchovu 

ke zdravému ţivotnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví. 

 K ţákům jsme přistupovali diferencovaně, respektovali jsme jejich individualitu - 

prohloubili péči o talentované ţáky, zajistili odbornou péči o ţáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči jsme předcházeli vzniku 

neomluvené absence.  

 Pokračovali jsme v plnění projektu EKOŠKOLA, zorganizovali Adaptační kurz 

a Školu v přírodě. 

 Plnili jsme aktivity projektu Šablony a Cesta  

 Získali jsme prostředky na rekonstrukci tělocvičny, zrealizovali jsme tento 

projekt, a školní zahrady, který budeme realizovat v roce 2019 a máme podanou 

projektovou ţádost na vybavení nových školních dílen, počítačové učebny 

s vyuţitím výuky cizích jazyků. 

file://server/Vysvedceni_evidence/Stare%20dokumenty/Škola/machyckova/Desktop/Plány/Celoroční%20plán/plan_prace_skolni_rok%201516doc.doc%23_OBSAH
file://server/Vysvedceni_evidence/Stare%20dokumenty/Škola/machyckova/Desktop/Plány/Celoroční%20plán/plan_prace_skolni_rok%201516doc.doc%23_OBSAH
file://server/Vysvedceni_evidence/Stare%20dokumenty/Škola/machyckova/Desktop/Plány/Celoroční%20plán/plan_prace_skolni_rok%201516doc.doc%23_OBSAH


 

 

 Provedli jsme velký evaluační projekt Mapa školy, do kterého byli zapojeni 

pedagogové, nepedagogové, ţáci školy, rodiče a velmi dobře jsme si zde obhájili 

svoji práci.  

 Zapojili jsme se do projektu E-twinning a ţáci byli zapojeni do dvou 

mezinárodních projektů.  

 

 PLÁNOVANÉ ÚKOLY: 

 Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, 

zabývat se strategií jeho rozvoje. 

 Do výuky zařazovat metody odráţející pedagogický konstruktivismus a vedoucí 

k získávání klíčových kompetencí.  

 Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště ve sloţení výchovný 

poradce, speciální pedagog, logoped, metodik prevence rizikového chování a 

ředitel školy s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, ţákům i 

pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním 

přístupu k potřebám ţáků. K ţákům přistupovat diferencovaně, respektovat 

jejich individualitu - prohloubit péči o talentované ţáky, zajistit odbornou péči o 

ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí vyuţívat co nejvíce přírodu v 

okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy 

v přírodě, vyuţít k tomu i náplň činnosti školní druţiny. 

 Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, uţší 

spoluprací se školskou radou.  

 DVPP zaměřit na práci s cílem ve vyučovací hodině a jeho vyhodnocení, přístup 

k ţákům s různým typem osobnosti, rozvoj gramotností, systém péče o ţáky se 

SVP, formativní hodnocení, badatelský přístup a vyuţívání ICT techniky. 

Preferovat pořádání akcí pro celý pedagogický tým školy. 

 Zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších 

médiích, mezi rodičovskou veřejností. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí 

předškolního věku.   

 Pro velký zájem znovu nabídnout ve druhém pololetí zřízení sociálně – 

edukativní skupiny – Škola nanečisto. 

 Činnost školní druţiny organizovat částečně jako zájmové krouţky. 

 Vytvořit pestrou nabídku zájmových krouţků pro mimoškolní vyučování, 

podporovat zapojení ţáků do mezinárodních projektů v rámci E-twinningu. 

 Zaměřit se na kariérové poradenství a environmentální výchovu, výchovu ke 

zdravému ţivotnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví. 

 Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené 

absence.  

 Pokračovat v projektu EKOŠKOLA, zorganizovat Lyţařský výcvikový kurz a 

několik projektových dnů. 
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 Realizovat další aktivity z projektu Šablony a Cesta, připravit projekt Šablony 

III. Realizovat aktivity projektu Ostravské univerzity na pedagogickou praxi 

jejich studentů v naší škole.  

 Zrealizovat projekt na rekonstrukci školní zahrady, v případě kladného výsledku 

také rekonstrukci dvou odborných učeben. 

 
 

11. Ohlédnutí za nejúspěšnějšími aktivitami školního roku 2017/2018 
(výběr článků uveřejněných v Kunínském zpravodaji) 

 

 Co se děje v naší škole……… 
Ještě nedávno nás pálilo letní sluníčko a najednou jsou tady podzimní dny.  První dny 

školního roku 2017/2018 jsou jiţ za námi. A s nimi spousta dobře odvedené práce. V pěkně 

vymalované a vyzdobené škole jsme dne 4. září přivítali 15 prvňáčků, kteří usedli poprvé do 

školních lavic. Kromě nich se ţáci vzdělávají v 11 třídách (máme dvě šesté a dvě páté třídy). 

Celkem se ve škole vzdělává 114 ţáků, coţ je v poslední době nejvíce. Do školy nastoupilo 

celkem 15 dětí z jiných škol, coţ svědčí o velmi dobrém jménu naší školy i v jiných obcích. 

Hovoří to o velmi dobré a kvalitní práci našich pedagogů, coţ potvrdila také Česká školní 

inspekce při hloubkové kontrole na jaře roku 2017. Je to pro nás také závazek, abychom 

pracovali ještě lépe. Moc děkujeme všem, kteří nás jakkoliv podporují a škole pomáhají. 

Ještě stojí za zmínku získání Certifikátu o vlastnictví 10 arů pralesa na Sumatře, o kterém vás 

v minulém zpravodaji informovalo 

Sdruţení rodičů. Podařilo se nám 

zjistit, ţe v Odrách ţije člověk, 

který tam byl a viděl, jak tato 

ochrana v reálu funguje. Pokusíme 

se s ním dojednat besedu.  

A radost nám pozvedla také zpráva 

o tom, jak u přijímacích zkoušek 

na SŠ dopadli naši bývalí deváťáci 

– jak v českém jazyce, tak 

v matematice uspěli lépe neţ je 

celorepublikový průměr. A to je 

velmi dobrá zpráva, která 

dokazuje, ţe jsou naši ţáci velmi 

dobře připraveni na další studium.  

Však posuďte sami, co se nám za jeden měsíc školní práce povedlo, jak jsme s našimi ţáky 

pracovali a jak sami ţáci naši školu reprezentovali.  

Mějte pohodové podzimní dny. Ivana Machýčková, ředitelka školy 

 

 Biologicko-zeměpisná vycházka 
Ve čtvrtek 7. září proběhla jiţ tradiční vycházka zaměřená na znalosti z přírodopisu 

a ze zeměpisu. Zúčastnili se jí ţáci sedmého a osmého ročníku. V přírodopisné části ţáci 

zkoumali zastoupení vodních ţivočichů v tekoucí a stojaté vodě. Zeměpisná část byla 

zaměřena na práci s buzolou a orientaci v terénu. Celá trasa vedla okolo vrcholu Čarodějka. 

(Mgr. Tomáš Valentík) 

 

 

 



 

 

 Adaptační kurz šestých ročníků (6. – 8. 9. 2017) 
Začátek školního roku se pro oba šesté ročníky nesl ve znamení adaptačního kurzu, kterým 

ţáci zahájili své působení na druhém stupni základní školy. Na turistické základně 

v Klokočově u Vítkova, kde jsme se ve středu ráno dopravili vlakem, se během tří dnů 

odehrála řada 

seznamovacích her a 

kreativních úkolů, v 

rámci kterých se 

podařilo navázat nová 

přátelství a zábavnou 

formou stmelit kolektiv. 

Ještě ve středu 

odpoledne jsme 

absolvovali pěší 

procházku do 

nedalekého hřebčína, 

kde si ţáci uţili 

komentovanou 

prohlídku tamní 

biofarmy i projíţďku na 

koni. Stěţejním dnem 

byl čtvrtek, to k nám 

přijeli zkušení lektoři 

z Brna, kteří nás pozvali na společnou plavbu lodí, během které se ze ţáků stali námořníci a 

z jejich učitelek kapitáni. Naučili jsme se důleţitá pravidla spolupráce, díky kterým se nám 

v závěru dne podařilo spojit síly proti nepřátelům a zachránit všechny muţe přes palubu. Ve 

volných chvílích jsme trávili čas hraním společenských her a sportovním vyţitím 

v tělocvičně.  

Přejeme všem šesťákům, aby nadále táhli za jeden provaz! 

(Mgr. Adéla Dubská) 

 

 

 Beseda o třídění odpadu v MŠ 
Dne 21. 9. 2017 si členky z EKOtýmu připravily pro mateřskou školku besedu o tom, jak 

správně třídit. Děti se naučily spoustu nových věcí - např. co je to EKOtým a co se v něm 

děje. Dozvěděly se, ţe se z pouţitých věcí dají vyrobit nové věci. Děti toho věděly opravdu 

hodně -  např. proč vlastně třídíme a jaké kontejnery na vyhazování odpadků máme a znaly i 

jejich barvy. Děti si mohly vyzkoušet, jestli opravdu umí třídit a to tak, ţe vyhazovaly 

odpadky do kontejnerů, které holky z EKOtýmu přinesly. Děti jsou opravdu hodně šikovné a 

řekly nám, ţe aţ budou chodit do školy, tak se k EKOtýmu přidají. Členové EKOtýmu se na 

ně uţ moc těší. (Lucie Brišová, 8. Třída) 
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 Čtvrťáci na dopravním 

hřišti 
V pondělí 25.9. jeli čtvrťáci na 

dopravní hřiště do Nového Jičína. 

V učebně si spolu s městským 

policistou vysvětlili dopravní pravidla, 

chování při jízdě na kole a vybavení 

kola. Na závěr si vyzkoušeli jízdu na 

dopravním hřišti, kde všechna tato 

pravidla museli uplatnit. Nejtěţší bylo 

správně projet křiţovatkou a 

kruhovým objezdem. Nyní je čeká 

těţký úkol – naučit se v dopravním 

kurzu dopravní značky a vše, co 

s pohybem na silnici souvisí. Na jaře se totiţ čtvrťáci na dopravní hřiště vrátí, aby získali 

průkaz cyklisty. 

(Mgr.Jana Ţáková) 

 

 EKOVÝLET 
V pátek 29.9.2017 nejlepší sběrači PET vršků za školní rok 2016/2017 a ekotým naší školy 

jeli za odměnu tradičně na ekovýlet, tentokrát do areálu Ţivá voda Modrá, archeoskanzenu 

Modrá a do KOVOZOO ve Starém Městě u Uherského Hradiště.  

Ţivá voda Modrá                                                                                                                                                                                                                                

Tohle bylo super. Velmi se nám líbil tunel v nádrţi s vodou, do kterého jsme šli a všude 

kolem nás vlevo, vpravo a dokonce i nahoře  plavaly obrovské ryby. Paní průvodkyně nám 

řekla zajímavosti o největší rybě sladkovodních vod a to je JESETER.                                                                                                                                                         

Archeoskanzen Modrá                                                                                                                                                                                          

V minulém školním roce jsme se učili o době pravěku, proto pro nás tato výstava byla  

doplněním učiva. Viděli jsme stavby slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy 

s řemeslnickým areálem a výběhem pro zvířata. Podívali jsme se z vysoké dřevěné věţe. 

Mohli jsme si koupit suvenýry – např. přívěšek, prak, náhrdelník, velkou pastelku, ...                                                                                                                                                                       

Kovozoo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tohle se nám líbilo ze všeho nejvíc. Jsou tady vystavena zvířata vyrobená ze starého ţeleza, 

která vypadají jako ţivá. Viděli jsme bizona, obrovského hrocha, mroţe, sovu, opici, koně, 

zebru, slona, lva a další zvířata ze ţelezného šrotu. Viděli jsme toho váţně hodně. Ale nebylo 

to jenom o zvířatech – 

vyšplhali jsme do obřího 

letounu L-610, který poprvé 

vzlétnul v roce 1988 a byl 

vyroben v LETu Kunovice. 

Celou Kovozoo střeţí 

rozhledna - maják Šrotík.  

Ekovýlet se opravdu vydařil, 

viděli jsme spoustu nových a 

úţasných věcí, těšíme se, 

kam se podíváme příště. 

(Magdalena a Matyáš 

Mičulkovi, 5.A) 

 



 

 

 Ekobeseda 
V pondělí 18. 9. 2017 nás v druţině jako kaţdý rok navštívil EKOTÝM. Děvčata z ekotýmu 

seznámila děti s tím, jak je důleţité třídit odpad. V praktických ukázkách jsme si ověřili, ţe 

umíme roztřídit, co kam patří. Beseda byla nejen poučná, ale i zábavná. Budeme se těšit na 

příští rok. Děkujeme  (Kateřina Kocmichová, vedoucí vychovatelka ŠD) 

 

 Vystoupení pěveckého sboru 
Hned na začátku nového školního roku dostaly dívky z našeho školního pěveckého sboru 

moţnost předvést své hlasové dovednosti. Na náměstí v Novém Jičíně, kde se konala akce 

pořádaná Ligou proti rakovině, zazpívaly naše ţákyně několik krásných muzikálových písní. 

Jejich vystoupení se setkalo s velmi kladným ohlasem. Dívky si z akce kromě pocitu úspěchu 

odnesly také odměnu v podobě krásných ţlutých triček a dalších drobností. (Mgr. Aneta 

Baďurová, vedoucí pěveckého sboru) 

 
 

 Soutěţ mladých zoologů v ZOO Ostrava 
Ve středu 13.9.2017 se ţáci 4. a 

5.B třídy zúčastnili soutěţe Velká 

cena malých zoologů v ostravské 

ZOO, která se koná kaţdoročně 

v měsíci září. Děti měly za úkol 

v co nejkratším čase uběhnout 

trasu a splnit jednotlivé úkoly. Po 

soutěţi si prohlédly celou 

zoologickou zahradu a seznámily 

se se zvířaty, která se zde chovají. 

Nejvíce se všem líbilo „Na statku“, 

u výběhu s kozami a morčaty.  
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Soutěţe se zúčastnilo celkem 63 druţstev z našeho kraje. A jak jsme se umístili? Smíšené 

druţstvo ve sloţení Jakub Dočkálek, Filip Černý, Ondřej Havelka, František Chlopčík, 

Terezka Tomanová a Kristýnka Houdková se umístilo na nádherném 12. místě. Hned za nimi 

na místě 13. byly dívky ze 4. třídy Julie Madurová, Kristina Gazdošová, Elen Kadlecová, 

Eliška Kuráňová, Lucka 

Šmajstrlová, Karolína Vlková a 

Adriana Vybíralová. Na 15. místě 

se umístilo druţstvo dívek z 5. B – 

Karolína Boháčová, Daniela 

Gazdová, Amálie Homolová, Marie 

Konvičková, Natálie Malčíková, 

Kristýna Porubová a Adriana 

Škucová.  Druţstvo chlapců ze 4. 

třídy – Jan Demeter, Dominik 

Hruška, František Hynčica, Jindra 

Mlčoch, Ján Slovík a Dominik 

Staník se umístilo na krásném 30. 

místě. Všem soutěţícím patří velký 

dík za vynikající umístění!  

(Mgr. Jana Ţáková) 

 

 PROJEKT 72 HODIN 
Jako kaţdoročně, tak i letos jsme se zapojili do projektu 72 hodin. Od 12. do 15. října 

probíhaly v celém Česku dobrovolnické akce ke zlepšení ţivotního prostředí. V pátek 13. 

října se projekt pod názvem: ,,Řádíme v zámeckém parku“ uskutečnil i u nás. Ve spolupráci 

s Obecním úřadem v Kuníně ţáci 8. a 9. třídy ZŠ hrabali listí a sbírali větve v zámecké 

zahradě, které spadly důsledkem silného větru. Za snahu jsme dostali malé občerstvení a 

gumový náramek. Bylo velice fajn udělat něco uţitečného pro naši obec.  

(K. Vavříková a K. Dočkálková, 9. třída) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ekoškola Kunín a projekt Sumatra 
Moţná jste uţ slyšeli nebo četli o tom, ţe se naše EKOŠKOLA Kunín zapojila do Česko – 

indonéského projektu Green Life, který se zabývá ochranou deštného pralesa a kriticky 

ohroţených druhů zvířat v ekosystému Leuser na Sumatře. 

Ţáci naší školy vytvořili tematické výrobky, jeţ byly za symbolickou částku 20,- Kč 

prodávány na různých akcích ve škole a také v místní knihovně. Podařilo se vybrat 

neuvěřitelných 9 000,- Kč a díky tomu se v zastoupení SR při ZŠ Kunín stala naše 

EKOŠKOLA zachráncem 10 arů deštného pralesa, který je tak součástí česko - indonéské 

rezervace Green Life na Sumatře.  

Ve čtvrtek 19. října 2017 předala místostarostka OÚ Kunín a předsedkyně SR paní Markéta 

Kuběnová našemu Ekotýmu Certifikát zachránce deštného pralesa, jenţ oficiálně dokládá 

naše úsilí. 

Ten den ve škole také proběhla nejen pro členy Ekotýmu, ale i pro ţáky 7. a 8. ročníku 

přednáška Cesta do dţungle s panem Jiřím Janasem, přímým účastníkem dobrovolnické 

činnosti, který v rezervaci na Sumatře strávil v roce 2016 celý měsíc. 

Pan Janas nás velice poutavým způsobem seznámil s ţivotem v pralesní rezervaci, s faunou a 

flórou ostrova, prací protipytláckého Tygřího Komanda, zásluţnou činností spolku Prales 

dětem a jinými zajímavostmi této vzdálené země. Své úţasné vyprávění o cestě a pobytu na 

Sumatře doloţil dokumentárními filmy. Ty nás opravdu uchvátily. 

Motto „Vykupme a zachraňme pralesy dříve, neţ je vykoupí ti, kteří je chtějí zničit“ završuje 

společnou myšlenku podpory naší budoucnosti. 

Jsme opravdu rádi, ţe jsme se stali součástí tohoto skvělého projektu. 

Poděkování patří také bývalé člence Ekotýmu Marušce Kopecké. Právě ona tento projekt 

objevila a předala mi o něm informace. 

(Mgr. Iveta Csibová, Koordinátorka Ekoškoly Kunín) 
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 Exkurze v moštárně 
Ve středu 11. 10. 2017 jsme byli na exkurzi v místní moštárně. Z darovaných jablíček nám 

paní Horáková a paní Knápková ukázaly, jak vzniká mošt. Také jsme se dozvěděli, ţe mošt 

lze udělat i z jiného ovoce neţ z jablíček (maliny, ostruţiny,…). Děti se mohly podívat do 

sušárny, kde se suší různé ovoce. Mošt nám velice chutnal a sušené ovoce bylo také výborné. 

Letos nám počasí přálo tak jsme si to uţili. Exkurze se nám velmi líbila a moc děkujeme paní 

Knapkové a paní Horákové. Těšíme se na příště (vychovatelky ŠD) 

 

 Návštěva v knihovně 
V úterý 24. 10. 2017 jsme navštívili se školní druţinou místní knihovnu. Paní knihovnice nás 

seznámila s kníţkami pro děti, kde je hledat a vysvětlila systém řazení knih. Také nám 

povídala o kníţkách, proč je důleţité číst a jak máme s kníţkami zacházet. Děti si mohly 

prohlídnout kníţky a časopisy. Na závěr nám paní knihovnice přečetla naučnou pohádku ze 

ţivota. Děti si odnesly i malý dáreček rozvrh a záloţku do knih. V knihovně se nám moc 

líbilo a cítili jsme se velice příjemně. Uţ se těšíme na další návštěvu. Děkujeme  

(vychovatelky ŠD) 

 
 

 Miniházená – I. kolo 
Stejně jako v loňském roce i letos se naši ţáci čtvrtého a pátého ročníku účastní Novojičínské 

ligy miniházené. Letos pod názvem Draví sokoli. První turnaj se uskutečnil 24. října v Novém 

Jičíně. Naši ţáci se utkali se soupeři ze ZŠ Záhuní (Frenštát), ZŠ Veřovice a se dvěma 

druţstvy ze ZŠ Komenského (Odry). 

První turnaj je vţdy nevyzpytatelný, jelikoţ ţáci nejsou ještě rozehraní. Vše tudíţ bývá velmi 

otevřené. Naše druţstvo mělo do turnaje skvělý vstup a soupeře z ostatních škol porazilo 

o několik branek. V posledním zápase jsme se tak utkali o první místo. Našim soupeřem bylo 

druţstvo ZŠ Komenského. Zápas to byl velmi vyrovnaný a obě druţstva se přetahovala 

o vedení. Po zaznění závěrečného hvizdu byl stav nerozhodný. Remíza nám však stačila 

k uhájení prvního místa v turnaji. Mohla tak propuknout radost celého druţstva z prvního 



 

 

miniházenkářského vítězství. Všem ţákům gratuluji ke skvělému výsledku a přeji mnoho 

úspěchu do dalších turnajů.(Mgr. Tomáš Valentík) 

 

 Halloweenské tvoření rodičů s dětmi 

V úterý 31.10.2017 se ve škole uskutečnila akce s názvem 

Halloweenské tvoření rodičů s dětmi aneb „DÝŇOBRANÍ VE 

ŠKOLE“. Prostory v přízemí naší školy se zaplnily dětmi a jejich 

příbuznými.  

Na chodbě si mohli společně vyřezat vlastní přinesenou dýni a ve 

třídách probíhaly dílny, kde si ţáci mohli vyrobit různé 

„halloweenských“ výrobky, které si odnesli domů. Dýně byly letos 

ještě krásnější neţ loni a zdobí nám prostory školy. 

Ve stejný den se na přání našeho školního parlamentu sešly ve škole 

také Hallowenské příšery. Kdo přišel v masce, tak za odměnu nebyl 

vyzkoušen. Uţili jsme si tak dosti legrace při hodinách s „příšerkami“ 

v lavicích. Děkujeme všem, kdo se zúčastnil a také paní učitelkám za 

přípravu akce.  

 

 Beseda s autorkou knih pro mládeţ 

V pátek 3. 11. 2017 poctila naši školu svou přítomností známá spisovatelka píšící literaturu pro děti i 

dospělé Petra Braunová. Ve spolupráci s vedením obecní knihovny v Kuníně byla uspořádána beseda, 

které se zúčastnily  ţákyně 7., 8. a 9. třídy. Paní Braunová seznámila naše dívky např. s titulem Česká 

sluţka nebo Klub radostí dnešního dne. Nejvíce autorka oslovila naše ţákyně tím, ţe tyto knihy 

napsala podle vlastních zkušeností. Ochotně odpovídala na všechny poloţené otázky a na závěr 

motivovala dívky k tomu, aby se nebály samy tvořit. O kladném ohlasu besedy svědčí skutečnost, ţe 

všechny ţákyně vyslovily přání, aby se s autorkou mohly opět setkat a vyzkoušet si tzv. tvůrčí dílny, 

které autorka občas realizuje na školách po celé ČR. (Mgr. Alţběta Hlavatá) 

 

 Pěvecká soutěţ O zlatou notičku 

 
V úterý 7.11.2017 se v nedalekém 

Bílovci uskutečnila pěvecká soutěţ O 

Zlatou notičku města Bílovce, ve které 

předvedly své hlasové dovednosti i 

naše ţákyně Nikol Hanáčková (6.A), 

Zuzana Jalůvková (7.) a Jana Kubrická 

(9.). Dívky se zde setkaly s velikou 

konkurencí, přesto se však jejich 

pěvecký výkon setkal s velmi kladným 

ohlasem. Jako důkaz svého úspěchu si 

ze soutěţe odnesly zlatou medaili a 

spoustu nových a jistě příjemných 

záţitků. Za rok se naše ţákyně jistě 

této soutěţe opět zúčastní a zcela jistě 

svým zpěvem všechny oslní :-). (Mgr. 

Aneta Baďurová, sbormistr pěveckého 

sboru při ZŠ Kunín)                                                      
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 „Hravá věda“ ve ŠD 

 
V úterý 7. 11. 2017 v naší školní druţině jsme měli program „Hravá věda“. Pro děti bylo připraveno 

zábavné odpoledne s jednoduchými pokusy a experimenty. Děti si mohly samy ověřit, jak různé věci 

fungují. Nejvíce se líbilo sestrojení autíček z lahví a ověřování barevného spektra na papírovém 

ubrousku. Děkujeme a těšíme se na další setkání. Vychovatelky školní druţiny 

 

 Oslavy 50. let Pastelkové školky 

 

V pátek 10. 11. 2017 jsme oslavili padesáté výročí otevření budovy školky, pro kterou se vţilo (díky 

typickému pastelkovému plotu) označení Pastelková školka. Oslavě předcházely přípravy. Pekli jsme 

a zdobili linecké cukroví a perníčky, připravovali jednohubky. Zapojili jsme do vyrábění celé rodiny. 

Na Dílnách ve školce nebo doma mohli všichni vyrábět padesátky různé velikosti a z různých 

materiálů. Nakonec se padesátek sešlo téměř 140 a byla jimi vyzdobena celá školka. Na setkání jsme 

se sešli s rodiči a dětmi a také s bývalými zaměstnanci, kteří v budově učili, uklízeli, vařili nebo 

úředničili. Přejeme školce další příjemná léta. (Renáta Šťastná, vedoucí učitelka mateřské školy) 

 

 
 

 Ekotým ve Štramberku 

Náš ekotým navštívil v pátek 10. 11. 2017 přátelskou ekoškolu ve Štramberku. Stalo se tak u 

příleţitosti Světového dne ekoškol, jenţ si kaţdoročně připomínáme 7. listopadu. Po příchodu na nás 

v jídelně štramberské školy čekalo chutné občerstvení. Poté se oba ekotýmy společně s učiteli vydaly 

na cestu, aby si jako jedni z prvních prošli část nové Lašské naučné stezky Štramberk. Tato stezka je 

dlouhá 6 km a má 13 zastavení. 

Průvodkyní nám byla paní Radka Krysová z MěÚ Štramberk, která nás seznámila s historií, zajímavou 

krajinou a vzácnými rostlinami a ţivočichy Štramberku a jeho okolí. Děti si cestou zahrály spoustu 

her, ve skupinkách plnily úkoly na naučné stezce, postupně sloţily tajenku a v cíli zapsaly jako první 

charakteristiku znamení zvěrokruhu. Odměnou všem bylo štramberské ucho plněné šlehačkou a 

ovocem, které jsme ochutnali ve vyhlášené cukrárně U Hezounů. Ţáci a učitelé obou škol se nakonec 

shodli, ţe společně proţili velice poučné a zajímavé dopoledne. 

Všichni se těšíme, ţe příště navštívíme třeba botanickou zahradu, rozhlednu na Bílé hoře nebo jiné 

unikáty této krásné oblasti. (Za ekotým Mgr. Iveta Csibová koordinátorka ekoškoly Kunín) 



 

 

 Florbal - I. stupeň 

Ve středu 16. listopadu se naši ţáci třetího aţ pátého ročníku vypravili na florbalový turnaj v Odrách. 

Všechna druţstva byla rozdělena do dvou skupin. Hrálo se jedenkrát 14 minut v počtu 3 hráčů a 

brankáře. Naše druţstvo se utkalo se soupeři z Oder (ZŠ Komenského a ZŠ Pohořská) a Fulneku (ZŠ 

Komenského) 

Pro naše hochy to bylo první porovnání florbalových dovedností vůbec. Florbalový turnaj se pro I. 

stupeň uskutečnil poprvé. Proto nikdo se soupeřů netušil, jak na tom bude konkurence. Naši hoši 

během všech tří utkání ve skupině dokázali se soupeři herně drţet krok. Nejslabší stránka však bylo to 

nejdůleţitější – střelba. Malá střelecká schopnost a neproměňování šancí mělo za následek vstřelení 

pouze tří branek. Tím pádem jsme do dalších vyřazovacích bojů turnaje nepostoupili. Naši ţáci však 

nasbírali cenné zkušenosti, které se jim budou hodit během dalších sportovních soutěţí v letošním 

školním roce. (Mgr. Tomáš Valentík) 

 

 Soutěţ ve sběru ţaludů a kaštanů. 

 
Jako kaţdý rok, i v letošním roce se ţáci naší školy zapojili do soutěţe ve sběru ţaludů a kaštanů. 

Soutěţ probíhala v měsících září a říjnu a zúčastnili se jí děti z I. i II. stupně a také naši nejmenší 

v mateřské škole. Děti byly ve sběru velmi pilné a nasbíraly celkem 947 kg přírodnin. 

Ţáci z prvního stupně si vybrali věcnou odměnu, ţáci z druhého stupně dostali zaslouţené peníze. 

Zbývající děti, které nasbíraly menší mnoţství přírodnin, byly odměněny malou sladkostí. Všem 

zúčastněným moc děkujeme, blahopřejeme a těšíme se na příští soutěţ! (Mgr. Zdenka Veselá, 

organizátorka soutěţe) 

 

 
 

 Miniházená – II. kolo 

Podzimní část ligy miniházené jsme uzavřeli v úterý 28. listopadu v Novém Jičíně. Turnaje se spolu 

s námi zúčastnilo pět druţstev – ZŠ Starý Jičín, ZŠ Mořkov a dvě druţstva ZŠ Odry Komenského. 
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Hned v prvním zápase jsme se utkali s „áčkem“ ZŠ Odry. Před měsícem jsme proti tomuto druţstvu 

uhráli remízu. Zápas to byl opět vyrovnaný a rozhodovala kaţdá maličkost. O poločase jsme 

prohrávali 4:6. Naši ţáci však do druhého poločasu vstoupili s velkým nasazením a během pár minut 

výsledek otočili na 8:6. Soupeř uţ nestačil zareagovat a zápas jsme vyhráli. 

Podobné drama nastalo i proti ZŠ Starý Jičín. Naše druţstvo se dlouho nedokázalo prosadit přes 

soupeřovu zónovou obranu. Po prvním poločase byl stav nerozhodný 4:4. Naštěstí i tentokrát se 

našemu druţstvu vydařila druhá půle a soupeře jsme zdolali rozdílem šesti branek. 

Oderské „béčko“ jsme také porazili a tak jsme se o vítězství v turnaji utkali proti ZŠ Mořkov. Se 

soupeřem jsme však dlouho nedokázali drţet krok. Na hřišti se lépe pohyboval a nekupil zbytečné 

chyby. To vše mělo na konečný výsledek značný vliv. Soupeř nás porazil vysokým rozdílem. Naši 

ţáci tak zjistili, ţe stále mají ještě na čem pracovat. Z turnaje si odváţíme druhé místo a do jarních 

turnajů budeme vstupovat s dobrou výchozí pozicí na případný finálový turnaj. (Mgr. Tomáš Valentík) 

 

 
 

Zápis do 1.třídy ZŠ – duben 2018 
se koná ve čtvrtek 19.4.2018 od 14.00 -  17.00 hodin 

v budově základní školy. 

K zápisu se dostaví děti narozené do 31.8.2012.  

 
Rodiče budoucích prvňáčků si k zápisu přinesou: 

1. Rodný list dítěte 

2. Vyplněný dotazník pro rodiče ţáka I. třídy ZŠ (obdrţí jej rodiče v MŠ, nebo 

si jej mohou vyzvednout na ředitelství ZŠ, nebo na stránkách školy na 

stránce s dokumenty) 

3. Dokumenty v případě odkladu školní docházky 

Srdečně zveme všechny rodiče i se svými dětmi na Den otevřených dveří v 

úterý 13.2.2018 od 8.00 – 14.00 hodin a na Besedu o školní zralosti, kterou 

plánujeme na březen 2018, stejně jako Školu nanečisto (4 setkávání budoucích 

prvňáčků s paní učitelkou). 

 

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ KUNÍN 

 

Chcete vědět, jak probíhá výuka v naší škole? Chcete si školu prohlédnout? 

Zveme všechny rodiče v úterý 13.2.2018 v době od 8.00 – 14.00 hodin  

do ZŠ v Kuníně. 
Během vyučování se můţete podívat do vyučovacích hodin - I. stupeň od 8.00 – 11.30 hodin, 

II. stupeň od 8.00 – 12.20 hodin a prohlédnout si školu. Odpoledne se můţete podívat na práci 

našich krouţků i školní druţiny a ostatních prostor školy. Sluţba u vstupu Vám pomůţe najít 

vše, co budete potřebovat. 

                                      Na Vaši návštěvu se těší pedagogický sbor ZŠ Kunín 

 

 

 



 

 

 Miniházená – II. kolo 
Podzimní část ligy miniházené jsme uzavřeli v úterý 28. listopadu v Novém Jičíně. Turnaje se 

spolu s námi zúčastnilo pět druţstev – ZŠ Starý Jičín, ZŠ Mořkov a dvě druţstva ZŠ Odry 

Komenského. 

Hned v prvním zápase jsme se utkali s „áčkem“ ZŠ Odry. Před měsícem jsme proti tomuto 

druţstvu uhráli remízu. Zápas to byl opět vyrovnaný a rozhodovala kaţdá maličkost. 

O poločase jsme prohrávali 4:6. Naši ţáci však do druhého poločasu vstoupili s velkým 

nasazením a během pár minut výsledek otočili na 8:6. Soupeř uţ nestačil zareagovat a zápas 

jsme vyhráli. 

Podobné drama nastalo i proti ZŠ Starý Jičín. Naše druţstvo se dlouho nedokázalo prosadit 

přes soupeřovu zónovou obranu. Po prvním poločase byl stav nerozhodný 4:4. Naštěstí i 

tentokrát se našemu druţstvu vydařila druhá půle a soupeře jsme zdolali rozdílem šesti 

branek. 

Oderské „béčko“ jsme také porazili a tak jsme se o vítězství v turnaji utkali proti ZŠ Mořkov. 

Se soupeřem jsme však dlouho nedokázali drţet krok. Na hřišti se lépe pohyboval a nekupil 

zbytečné chyby. To vše mělo na konečný výsledek značný vliv. Soupeř nás porazil vysokým 

rozdílem. Naši ţáci tak zjistili, ţe stále mají ještě na čem pracovat. Z turnaje si odváţíme 

druhé místo a do jarních turnajů budeme vstupovat s dobrou výchozí pozicí na případný 

finálový turnaj. Mgr. Tomáš Valentík 

 

 Florbal, kategorie III – I. kolo 
V úterý 5. prosince se hoši 6.- 8. ročníku vypravili na první kolo florbalového turnaje 

v Odrách. Jelikoţ se změnila organizace finálového turnaje, tak do okresního finále postupuje 

pouze vítěz. O toto postupové místo jsme se utkali se ZŠ Spálov, ZŠ Suchdol n. O., ZŠ Odry 

(Komenského i Pohořská). Hrálo se spravedlivým systémem – kaţdý s kaţdým, dvakrát 

10 minut. 

K prvnímu utkání naši hoši nastoupili proti ZŠ Pohořská. Zápas byl velmi vyrovnaný. Půl 

minuty před koncem utkání se nám podařilo vstřelit branku a dorovnat na 2:2. Naše euforie 

však byla předčasná. Deset vteřin před koncem se soupeř dokázal prosadit a my jsme tak 

prohráli 2:3. 

S papírově slabšími soupeři (ZŠ Spálov, ZŠ Suchdol n. O.) jsme si poradili (4:2, 5:0) a čekalo 

nás utkání s ZŠ Komenského. Naši hoši soupeře nepodcenili a začali hrát naplno od samého 

začátku. Měli více ze hry a skóre ke konci utkání toho bylo důkazem – 2:1. Bohuţel se 

opakovala situace z prvního utkání. Opět zbývalo deset vteřin do konce a my jsme z rychlého 

útoku obdrţeli branku. Stav zápasu skončil 2:2. 

Díky těmto dvěma desetivteřinovým úsekům jsme se zřejmě připravili o postup do okresního 

finále. Z turnaje si tak odváţíme druhé místo. Nicméně naše druţstvo podalo velmi bojovný a 

hlavně kolektivní výkon. Většina našich hráčů byla z šestých ročníku a to dává velký příslib 

pro turnaj v příštím školním roce. Mgr. Tomáš Valentík 

 

 Výtvarná a literární soutěţ Medicína v historii 
Děti ze školní druţiny se zúčastnily výtvarné soutěţe Medicína v historii. Mezi mnoha 

pracemi z celé České republiky byly vybrány a oceněny čestným uznáním dvě ţákyně a to 

Vilma Mohlerová a Adriana Vybíralová. Gratulujeme k úspěchu. (Lucie Štanclová, 

vychovatelka ŠD) 
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 Podpora Volby povolání 
V pátek 1. 12. se chlapci z 8. a 9. třídy jeli podívat do Studénky do firmy PARS 

KOMPONENTY. Kluci se dozvěděli, jak to funguje v úspěšné společnosti, a seznámili se 

s jednotlivými profesemi. Viděli, jak se vyrábí dveře, okna a různé komponenty pro vlaky, 

metro, autobusy. Viděli práci frézařů, CNC obráběčů, lakýrníků, kontrolorů… Prohlédli si 

dílny pro výuku ţáků a dozvěděli se o moţnostech studia na škole SŠEP. (Mgr. Marcela 

Ţídková) 

 

 Exkurze do Nového Jičína 
O tom, ţe výuka nemusí probíhat pouze ve školních lavicích, se přesvědčili ţáci 4. třídy naší 

školy. V pátek 8.12.2017 rámci předmětu Člověk a jeho svět navštívili Nový Jičín. Pro lepší 

orientaci si trasu ukázali na mapě Nového Jičína a hurá do ulic! Prohlédli si zbytky hradeb, 

prošli starobylé uličky, nahlédli do zákulisí Beskydského divadla a seznámili se 

s významnými budovami. Nejkrásnějším záţitkem byl pohled na Nový Jičín z ptačí 

perspektivy - z radniční věţe na náměstí. 

Protoţe je doba adventu, odměnou byla návštěva vánočních trhů, kterou si děti uţily. A 

poněvadţ letos pochází vánoční strom na náměstí v Novém Jičíně z Kunína, na závěr jsme se 

u něj vyfotili.   (Mgr. Jana Ţáková) 

 

 Hand made  
Ve středu 20.12.2017 se vydali ţáci 9. ročníku na přehlídku učebních oborů, módy a účesů do 

Oder. V dělnickém domě se mohli ţáci inspirovat učebními obory, které se na škole vyučují – 

kuchař, masér, automechanik, kadeřník, kosmetika … 

Kromě toho se mohli ţáci inspirovat jak módou pro chlapce, tak pro dívky, účesy, přehlídkou 

klobouků, ukázkou masírovací techniky a tipy na vánoční a novoroční menu. (Ivana 

Machýčková) 

 

 Vánoční laťka 2017 
Letos se konala v pátek 22.12.2017 s těmito výsledky:  

Hoši: 

1. Černý Martin (9.ročník) 145cm 

2.-3. Glogar Josef (8.ročník) 140cm 

2.-3. Hajda Tomáš (8.ročník) 140cm 

 

Dívky: 

1. Osičková Andrea (9.ročník) 130cm 

2. Brišová Lucie (8.ročník) 130cm 

3. Vlková Lucie (7.ročník) 125cm 

 

Gratulujeme všem zúčastněným. (Mgr.Tomáš Valentík) 

 



 

 

 Loutkové divadlo ve školní druţině 
V měsíci prosinci se děti školní druţiny účastnily vystoupení loutkového divadélka s názvem 

Pohádka v lese. Pohádka byla odehrána ve dvou jazycích a to v českém i anglickém jazyce. 

Děti se nejen pobavily, ale zároveň si procvičily anglická slovíčka. Tímto děkujeme všem 

vystupujícím za krásné předvánoční představení.  Uţ teď se těšíme na další vystoupení. 

Vychovatelky ŠD 

 Medová snídaně 
Někteří z Vás jistě znají sladkou medovou snídani. Ţáci 1. stupně naší školy si ji vyzkoušeli 

ve čtvrtek 30.11. přímo ve škole. Nejenţe ochutnali vynikající chleba s medem, ale také si 

vyslechli zajímavou přednášku o ţivotě včel. Přijeli za námi totiţ včelaři, kteří dětem 

zajímavosti ze ţivota včel vyprávěli. Děti se dověděly, nejen jak včely ţijí, ale také jak se o ně 

a přírodu máme starat. Přednáška byla velice zajímavá. Děti si mohly také vyzkoušet oblek 

včelaře a seznámit se s nářadím, které včelaři pouţívají. (Mgr. Jana Ţáková) 

 Petice STOP ZABÍJENÍ ZVÍŘAT 
Ţáci a dospělí naší ekoškoly se zapojili do podepisování Petice za zákaz dovozu trofejí zvířat 

do ČR. Této akce se mohli účastnit také občané Kunína, kdyţ svůj podpis do petice připojili 

v obecní knihovně. Petiční archy jsme koncem roku odeslali Spolku Prales dětem. Ty budou 

dále předány Parlamentu ČR, aby byl přijat zákon na zákaz dovozu trofejí druhů zvířat, 

jejichţ populace jsou lovem ohroţeny. 

Petice se stala další ekologickou aktivitou našich ţáků, učitelů, pracovníků školy a občanů 

Kunína. Děkujeme. (Mgr. Iveta Csibová, koordinátorka ekoškoly Kunín) 

 Posezení u vánočního stromku 
V úterý 19. prosince se na naší škole konalo jiţ tradiční Posezení u vánočního stromku určené 

pro naše ţáky a rodiče. Program byl jako vţdy bohatý. Na úvod se před školou shromáţdily 

děti ze všech tříd a společně s rodiči si zazpívali několik vánočních koled. Tuto část programu 

obohatila krátká scénka s vánoční tématikou v podání ţáků 3. třídy či báseň recitovaná ţáky 

6.A. Poté se mohli rodiče s dětmi přesunout do školy, kde na ně čekalo občerstvení a spousta 

dílniček, ve kterých si mohli vyrobit vánoční dekorace.  Program byl letos obohacen o 

vystoupení školního pěveckého sboru, který si pro své posluchače připravil soubor vánočních 

písní. Některé z písní byly doprovázeny také flétničkami. Po pěveckém vystoupení 

následovalo vystoupení dramatické. Krouţek loutkového divadla si pro rodiče a děti připravil 

krásnou pohádku Chaloupka v lese, kterou mohli diváci slyšet nejen v češtině, ale navíc i v 

angličtině. Věříme, ţe si tento den všichni krásně uţili a navodili si tak tu pravou vánoční 

náladu. Touto cestou chceme poděkovat všem dětem za jejich krásné vystoupení. (Mgr. Aneta 

Baďurová) 

 eTwinning v ZŠ Kunín 
V letošním školním roce se naše škola zapojila také do mezinárodních projektů, kde 

komunikuje učitel i ţáci s kamarády v anglickém jazyce. První projekt má název Tangram 

Show. (Mgr. Petra Šrubařová)  

 

 

 

 

V rámci krouţku Projekty v AJ se deset ţáků naší školy společně s p. učitelkami 

Mgr. Simonou Karlíkovou a Mgr. Janou Omaníkovou zapojilo do programu 
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eTwinning, jehoţ podstatou je mezinárodní spolupráce škol v rámci EU. Ţáci 

partnerských škol společně se svými učiteli realizují originální projekty 

z různých oblastí vzdělávání – matematické projekty, výtvarné či hudební 

projekty, historické, zeměpisné, či literární projekty, apod.). 

V přípravné fázi našich eTwinningových aktivit jsme zvaţovali moţnost 

výběru projektu z nabídky a navázání spolupráce s navrhovatelem projektu, ale 

jelikoţ jsou naši ţáci velmi kreativní, zvolili jsme druhou moţnost, a to vytvořit si 

projekt vlastní. Díky tomu vznikl projekt Fantastic creatures, v němţ 

kooperujeme s Tureckem. Tento projekt je dlouhodobý a jeho realizace potrvá 

pravděpodobně po celý školní rok. Během této doby budou ţáci z obou zemí 

vytvářet fantastická stvoření z nejrůznějších materiálů (např. ovoce/zelenina, 

plast, či papír) a následně vymýšlet krátké anglicky psané příběhy o vytvořených 

bytostech. 

Domníváme se, ţe aktivity spojené s projektem jsou pro děti velmi 

přínosné -  ţáci procvičují anglický jazyk netradiční a zábavnou formou, rozvíjí 

svou fantazii a tvořivost, učí se vzájemné kooperaci a respektování národní a 

kulturní odlišnosti a v rámci diskusních fór se dozvídají zajímavosti o zemi, s níţ 

spolupracují.  

Níţe uvedený odkaz Vám umoţní nahlédnout do naší virtuální třídy 

(Twinspace), kde můţete sledovat vývoj našeho projektu a aktivity, které 

s projektem souvisí.  

https://twinspace.etwinning.net/49804/home 

 

             Logo projektu  

Mgr. Jana Omaníková a Mgr. Simona Karlíková 

 

 Recitační soutěţ 

V úterý 30. 1. 2018 v naší škole proběhla soutěţ v recitaci a školní druţina mohla být u toho. 

Zúčastnění ţáci nám přednesli zajímavé básně a někteří z nich neměli ani trému. Děti ŠD 

podpořily své spoluţáky velkým potleskem. Všichni se snaţili a byli šikovní, a proto bylo 

těţké vybrat ty nejlepší. Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme výhercům. 

 

 

 

https://twinspace.etwinning.net/49804/home


 

 

 Sportovní gymnastika – okresní kolo 
Dívky devátého ročníku se v úterý 13. února vypravily do Oder. Konalo se zde okresní kolo 

ve sportovní gymnastice. Naše druţstvo bylo sloţeno z dívek, které se sportovní gymnastice 

závodně nevěnují. Takţe bylo jasné, ţe proti zkušeným druţstvům ze ZŠ E. Zátopka 

(Kopřivnice) a ZŠ Komenského (Odry) se budou jen velmi těţko prosazovat. 

Systém soutěţe byl následující: Dívky absolvovaly přeskok, hrazdu a prostnou. Na kaţdém 

nářadí se počítaly tři nejlepší výsledky ze čtyř cvičenců. Zde jsme byli v nevýhodě, jelikoţ 

kvůli nemoci jsme na soutěţ odjeli pouze ve třech. I přesto se dívky snaţily podat své 

maximální výkony. Na nejlepší druţstva to ale nestačilo. I tak si z okresního kola odváţíme 

krásné 3. místo. Všem dívkám děkuji za jejich přístup a nasazení k soutěţi. (Mgr. Tomáš 

Valentík) 

 

 Den s Eurocentrem Ostrava 
Naše škola vyuţila pro ţáky 1. stupně nabídku Eurocentra Ostrava a uspořádala besedy na 

různá témata. 

Ţáci 1. a 2. třídy si vyzkoušeli pohádkové putování po zemích EU, 3. a. 4. třída se seznámila 

s evropskými jazyky a páťáci poznali evropské státy. 

A jak se besedy líbily? Posuďte sami. 

1. a 2. třída – Děti se na základě pohádek (Petr Pan, Malá mořská víla, Pinocchio a Asterix a 

Obelix) seznámily se čtyřmi evropskými státy – Anglie, Dánsko, Francie a Itálie. Děti shlédly 

videa, ve kterých viděly zajímavosti z těchto států. Na závěr společně seskládali obrázkovou 

mapu Evropy z obrovského puzzle. Odměnou jim byla omalovánka evropských měst. 

3. a 4. třída – jak se vyjádřily děti: „Dověděli jsme se něco nového a zajímavého o cizích 

jazycích. Na světě je asi 6 000 – 7 000 jazyků. V Evropě je asi 200 jazyků. Latina je mrtvý 

jazyk. Belgie má tři mateřské jazyky. Líbily se nám písničky a kvíz. Dověděla jsem se 

spoustu nových věcí, které jsem nevěděla. Naučila jsem se, jak se ukazují řízky znakovou 

řečí. Dostali jsme za odměnu náramky, balónky a bonbóny. Jsem spokojený, dokonce jsem se 

něco naučil. O jazycích jsem se naučil víc, neţ jsem čekal. Chtěl bych se naučit japonštinu.“ 

5. třídy – postřehy ţáků: „Celé dvě hodiny jsme si vyprávěli o evropských státech. Dozvěděli 

jsme se, ţe v Dánsku bylo vytvořeno LEGO. Itálie je ve tvaru boty a Malá mořská víla byla 

napsaná v Dánsku a má tam i svou sochu. Hráli jsme pexeso a vyplňovali kvíz. Kaţdý z nás 

dostal pexeso. Bylo to super.“ (Učitelé a ţáci 1. stupně) 
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 Módní přehlídka ve školní druţině  

 
V úterý 6. 2. 2018 jsme si odpoledne ve školní druţině zpestřili módní přehlídkou. Akce se 

zúčastnily děti ve všech třech odděleních. Některé děti měly připravený převlek nebo masku, 

ve které se představily a ostatní byly v roli porotců. Součásti přehlídky byla promenáda v 

doprovodu hudby. Nejlepší modely byly odměněny. Všem se akce moc líbila a těšíme se na 

příště.  (vychovatelky ŠD) 

 

 
 

ŠKOLA NANEČISTO   

ANEB PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE 
Váţení rodiče a budoucí prvňáčci 

Základní školy Kunín 
V měsících březen – červen plánujeme 

společné schůzky dětí, rodičů a pedagogů 

v naší škole. 

Na našich společných schůzkách se děti 

seznámí se svými spoluţáky, budou 

společně s rodiči trénovat rozvoj 

motoriky, smyslového vnímání, paměti, 

pozornosti, myšlení a řeči. Dozví se další 

informace o fungování školy. 

Společná setkání plánujeme 28.3., 26.4., 24.5., 21.6.2018 vždy od 16.00 

hod. Těšíme se na setkání s vámi.   Pedagogové ZŠ a MŠ Kunín 
 

 



 

 

 

 

ZŠ a MŠ Kunín Vás zve na 

Květinkový den 
V letošním školním roce se bude konat další setkání. 

Prodej sazenic bude zahájen ve čtvrtek 10.5.2018  

a v pátek 11.5.2018 

 ve 12 hod. a potrvá do 16.00 hodin ve škole. 

Prodej zbylých sazenic proběhne v následujícím týdnu do 19.5.2018 

od 9.00hod.do 14.00hod.  V případě nepříznivého počasí bude prodej přesunut. 

Prodávat se bude:  

Přísada celeru, salátu, kedluben, zelí, květáku, brokolice, majoránky, kapusty. 

Sazenice rajčat, paprik, bylinek, jiřinek, kejklířek, aksamitek, petúnií, muškátů, 

hledíkovky, aster a dalších sazenic. 

Přísadu i sazenice je moţno si předem objednat (tel 556 749 714). 
 

 

 

 SBĚROVÝ MĚSÍC V ZŠ KUNÍN 
 

U příleţitosti oslav Dne Země vyhlašuje naše škola jako 

kaţdoročně v měsíci dubnu „SBĚROVÝ MĚSÍC“.  

Co budeme sbírat?  STARÝ PAPÍR  a VRŠKY 

Z PLASTOVÝCH LAHVÍ, BATERIE, DROBNÉ 

ELEKTROPŘÍSTROJE 

Jak bude sběr probíhat?  

 Starý papír od 16.4. – 20.4. bude u školy 

(u vchodu do tělocvičny) přistaven kontejner. Vhazujte papír 

přímo do něj.  
 Vršky z plastových lahví mohou ţáci přinášet do školy kdykoli a sypat je do koše u 

sborovny 

 Baterie a drobné elektropřístroje (kulmy, fény, mobily, rádia…) vhazujeme do 

kontejnerů v přízemí 

 Děkujeme všem, kteří nám donesou do školy tento odpad, pomohou nám tak zvítězit 

v ekologických soutěţích. 

 

Od 1.9.2018 nabízíme opět výuku ve výtvarném a hudebním 

oboru pod vedením pedagogů ZUŠ Studénka. Informace lze získat ve 

škole. Nabídka platí také pro předškolní děti. Vyuţijete této příleţitosti a 

toho, ţe děti nemusí nikam dojíţdět a získají vzdělání ZUŠ. V rámci 

hudebního oboru se ve škole vyučuje kytara a klavír. V případě zájmu o 

jiný nástroj lze domluvit, pokud budou minimálně 3 zájemci. Neváhejte a 

hlaste se včas, abyste si zajistili místa na nový školní rok. 
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 Výtvarná soutěţ Western 

 
V měsíci březnu nás čekají také další výtvarné soutěţe. Kdo z vás by se chtěl zúčastnit, můţe 

namalovat nějaký pěkný obrázek. Byla vyhlášena soutěţ Westernového klubu Suchdol nad 

Odrou – Western a koně očima dětí.  Výkresy odevzdejte svým učitelům nejpozději 

30.4.2018. 
 

 Show Adolfa Dudka   

 
Ve středu 28. 2. 2018 se konala ve školní 

druţině show známého ilustrátora A. Dudka. 

Představil nám svou tvorbu a ukázal nové 

ilustrace knih a časopisů. Při vystoupení jsme 

objevovali svět a navštívili známé státy. 

Poznávali jsme zvířata, která tam ţijí a jsou 

typická pro danou zemi. Během představení 

jsme se všichni zapojili do děje a zaţili 

spoustu legrace i příjemná překvapení. Show 

se nám velice líbila a uţ se těšíme na další 

setkání. Děkujeme  (vychovatelky ŠD) 
 

 Policejní pohádky a prevence – beseda s PČR 
 

Proč nenasedat do cizího auta? Co dělat, kdyţ se ztratím v lese nebo ve městě? Proč si 

nemohu hrát na silnici? 

Kdo jiný by měl našim dětem na tyto otázky odpovědět, neţ příslušníci Policie České 

republiky. Dne 13.3. přišli našim prvňáčkům, druhákům a předškolákům představit novou 

knihu Policejní pohádky. Na základě příběhů z této knihy, policisté dětem vysvětlili, jak se 

zachovat v nebezpečných situacích. Dětem se samotné příběhy velmi líbily. Celé setkání bylo 

pro ně poučné, zábavné a také jedním velkým záţitkem. Ne všem se totiţ někdy poštěstilo 

posedět si v policejním autě, zapnout si sirénu, vyzkoušet si neprůstřelnou vestu či vidět na 

vlastní oči policejní odznak a zbraň. PČR tedy patří velké díky, ţe naši školu navštívili. 

Děkujeme také za pexesa a kníţky, které určitě pouţijeme při výuce. Těšíme se na další 

besedu. (Mgr. Jana Omaníková) 

 

4. třída bádala v archivu 

 
V pátek 16.3.2018 se čtvrťáci vydali po stopách minulosti. Navštívili Okresní státní archiv 

v Novém Jičíně a pod vedením archivářky Petry Vlčkové se dali do bádání. A co všechno 

zjistili? Ţe se v archivu nacházejí různé písemnosti našeho okresu. V badatelně viděli staré 

kroniky, na které se můţe sahat pouze v bavlněných rukavicích, aby se nepoškodily. Prohlédli 

si článek v německých novinách, které byly vydány přesně před sto lety – 16.3.1918. Nejvíce 

je ovšem zaujala místnost - archiv, ve které byly knihy uloţeny. Jsou zde velké regály, které 

unesou 5 tun knih. V celé místnosti se musí udrţovat stálá teplota a vlhkost vzduchu, aby se 

knihy nezničily.   

Bádání se dětem velmi líbilo a odcházely obohaceny o nové poznatky a záţitky. (Mgr. Jana 

Ţáková) 

 

 



 

 

 Vybíjená – otevřená kategorie 
Ve středu 28. února se naši ţáci čtvrté a pátých tříd vypravili do Nového Jičína. Zde změřili 

své síly ve vybíjené dívek a chlapců (otevřená kategorie). O jedno postupové místo jsme se 

utkali se soupeři ze ZŠ Komenského 66, ZŠ Komenského 68 (obě Nový Jičín) a ZŠ Npor. 

Loma (Příbor). Hrálo se systémem kaţdý s kaţdým, takţe do dalšího kola postoupil opravdu 

ten nejlepší celek. 

V prvním zápase jsme po velmi bojovném výkonu porazili druţstvo ze ZŠ Komenského 68. 

Druhé utkání jsme prohráli proti ZŠ Komenského 66 a o druhé místo jsme se tak utkali 

v našem posledním zápase. 

Zápas se soupeřem z Příbora byl velmi vyrovnaný. Po prvním poločase jsme však prohrávali 

o dva zásahy. Během druhého poločasu se nám podařilo zlepšit celkový výkon a na soupeře 

jsme se bodově dotáhli. Dokonce se nám podařilo překlopit skóre v náš prospěch. Během 

posledních vteřin utkání však soupeř srovnal a zápas šel do prodlouţení. To jsme bohuţel 

nezvládli a prohráli jsme o jeden bod. V turnaji jsme tak obsadili třetí místo. Všem ţákům 

děkuji za jejich výkony a reprezentaci školy. (Mgr. Tomáš Valentík) 

 

 Vybíjená – dívky 
O týden později proběhl druhý turnaj ve vybíjené. Na ten se vypravily dívky čtvrtého a pátých 

ročníků. Ve čtvrtek 8. března změřily své síly v Odrách. Pro mnohé z nich to byla první 

sportovní reprezentace naší školy vůbec. O jedno postupové místo do dalších bojů změřily své 

síly se ZŠ Komenského a ZŠ Pohořská (obě Odry). 

První zápas proti ZŠ Komenského byl velmi vyrovnaný, ale v kaţdém poločase dívky 

prohrály o dva vybité členy druţstva. Ve druhém utkání dívky zlepšily svůj výkon a odměnou 

bylo vítězství v prvním poločase. To však nedokázaly do konce druhého poločasu udrţet a 

v utkání prohrály. 

Všechna tři druţstva však předváděla vyrovnané výkony a zvítězit tak mohlo kterékoliv. Spíše 

neţ výsledek jsou pro naše dívky důleţitější první nabyté sportovní zkušenosti. Děkuji jim za 

jejich výkony a reprezentaci školy. (Mgr. Tomáš Valentík) 

 

 Škola v ţupanu  
V úterý 27.3.2018 se podle přání školního parlamentu škola oblékla do ţupanů. Své ţupany 

provětraly nejen děti, ale také paní učitelky. Uţili jsme si legrace a vůbec se nám nechtělo 

učit, ale trošku dohnat to ranní vstávání se změnou času. Pondělí bylo teplákové a středa  

košilová. 

 

 Ekoanketa pro občany Kunína 
Jiţ potřetí, naposledy v roce 2012, ekotým naší školy vytvořil pro občany anketu o třídění 

odpadu v Kuníně. 

Anketní lístky byly vloţeny do Kunínského zpravodaje a mohly se odevzdávat do školy nebo 

na OÚ do poloviny měsíce března 2018. Všichni se tak mohli zapojit a vyjádřit své náměty a 

připomínky k odpadovému hospodářství naší obce. 

Přestoţe byl překvapivě odevzdán velmi malý počet anketních lístků, (pouhých 53!), i 

z tohoto nepatrného vzorku můţeme ledacos vyčíst a ujišťujeme vás, ţe slova těch, kteří se 

zapojili, budou určitě „vyslyšena“. 

Celou anketu náš ekotým pečlivě zpracuje a v měsíci dubnu budou výsledky zveřejněny ve 

Zpravodaji a na webových stránkách školy. Navštívíme také paní místostarostku Kuběnovou 

a vše dostatečně „prodiskutujeme“. 

Všem občanům, kteří se do ankety zapojili, děkujeme. 

Za Ekotým ZŠ Kunín Mgr. Iveta Csibová, koordinátorka Ekoškoly  
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ZŠ a MŠ Kunín zve všechny na 

Májové vystoupení ţáků ZŠ 
Akce se uskuteční ve čtvrtek 24.5.2018 

v 16.00 hodin v prostorách ZŠ. 
Vystoupí ţáci ZŠ Kunín, kteří navštěvují hudební obory při ZUŠ 

Studénka, uslyšíte hru na zobcové flétny a zazpívá dívčí pěvecký sbor ZŠ Kunín. 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

 

 

 

 

 Sportovní gymnastika – hoši 
Ve středu 28. března se v Ostravě uskutečnilo krajské finále ve sportovní gymnastice chlapců 

a dívek. Naši školu reprezentovalo druţstvo chlapců čtvrté a pátých tříd. Druţstvo bylo 

sloţeno ze ţáků, kteří se věnují parkouru. Byla to pro ně první gymnastická soutěţ. A své 

dovednosti tak porovnávali s nejlepšími gymnastickými druţstvy Moravskoslezského kraje. 

Čtyřčlenná druţstva předváděla své výkony v rámci gymnastického trojboje. Ten se skládal ze 

sestavy na hrazdě, na prostné (akrobacie) a z přeskoku. Naši hoši se velmi snaţili a předvedli 

své maximální výkony. Bylo však jasné, ţe oproti ryze gymnastickým druţstvům budou 

v nevýhodě. I tak se však v krajské konkurenci neztratili a skončili na krásném 4. místě. 

Chlapcům děkuji za vzornou přípravu na soutěţ a za reprezentaci školy. Naši školu 

reprezentovali: Santamaria Salvatore, Nevřivý Daniel (oba 4. třída), Knápek Erik (5.A), 

Černý Filip (5.B). Mgr. Tomáš Valentík 

 

 Jízda na koloběţkách ve ŠD 
Ve středu 11. 4. 2018 jsme ve školní druţině soutěţili v jízdě na koloběţkách. Na zahradě za 

školou byla nachystaná překáţková dráha, jejímţ projetím mohly děti získat zručnost 

v dopravní jízdě. Také si vyzkoušely závody mezi sebou. Při pěkném počasí mohou děti samy 

trénovat jízdu na koloběţkách. Budeme se těšit na další soutěţ. 

 

 Návštěva v knihovně 
V úterý 3. 4. 2018 jsme navštívili se školní druţinou místní knihovnu. Paní knihovnice nám 

ukázala nové knihy, zopakovala chod knihovny a vysvětlila, proč je důleţité číst. Děti si 

prohlíţely různé časopisy, ale hlavním tématem byl Čtyřlístek. Povídali jsme si o historii 

tohoto časopisu, jak se měnil obsah a jeho vzhled v průběhu let. Na závěr si děti vyplnily 

zábavný pracovní list. Děkujeme za příjemné odpoledne a těšíme se na příští návštěvu. 

 

 Minifotbal – Bartošovice 
V úterý 17. dubna se naše druţstvo, sloţené ze ţáků druhého stupně, vydalo změřit své síly 

v minifotbale. Tato soutěţ je obdoba fotbalu. Hraje se však na zmenšeném hřišti (polovina), 

s menším počtem hráčů (6 + 1) a kratší dobou (2x 12 minut). Našimi soupeři v tomto kole 

byli ZŠ Jičínská (Příbor), ZŠ Butovická (Studénka) a ZŠ Bartošovice. 

V prvním utkání jsme po neproměnění vyloţených šancí těsně podlehli soupeři z Příbora 1:2. 

Druhý zápas jsme vůbec nezvládli a soupeř ze Studénky nás deklasoval rozdílem třídy. 

Nezbývalo tedy, neţ mobilizovat veškeré zbytky sil do posledního zápasu. S druţstvem z 



 

 

Bartošovic jsme hráli vyrovnaný zápas. O lepší výsledek nás však opět připravilo 

neproměňování šancí. Zápas skončil zaslouţenou remízou 1:1. Z turnaje si tak odváţíme 

4. místo. Mgr. Tomáš Valentík 

 

 Finále Street hockey – Ostrava 
Ve čtvrtek 19. dubna 

se našim chlapcům 

podařilo jiţ po třetí za 

sebou probojovat na 

tento finálový turnaj 

v Ostravě. V této 

soutěţi, která je 

obdobou florbalu, 

zápolí 64 nejlepších 

druţstev 

z Moravskoslezského 

a částečně 

Olomouckého a 

Zlínského kraje. 

Systém soutěţe zůstal 

zachován. Hraje se 

dvakrát 7 minut na 

čtyřech hřištích 

současně a to 

vyřazovacím 

způsobem. Naši školu reprezentovali hoši sedmého a šestých ročníků. 

Letos jsme si na svůj zápas prvního kola museli počkat. Byli jsme totiţ nasazeni aţ na samý 

konec turnajového pavouka. Ţáci si tak mohli naplno uţívat bouřlivou atmosféru fandícího 

publika, autogramiádu hráčů hokejového klubu z Vítkovic a drobné dárky od sponzorů. 

Našim soupeřem pro první kolo byla škola podobné velikosti – ZŠ Hodslavice. První minuty 

zápasu se hrály velmi opatrně a nebylo k vidění moc šancí. Poté soupeř vsítil první branku, 

kdyţ se od našich obránců míček nešťastně odrazil za záda brankáře. Bohuţel se tato situace 

do konce prvního poločasu opakovala. Po dvou nešťastných gólech jsme prohrávali 0:2. 

Do druhého poločasu jsme se však pustili s větším úsilím. Odměnou nám byla sniţující 

branka po standardní situaci z rohu hřiště. Soupeř však dokázal zareagovat stejným způsobem 

a jiţ nám nezbýval čas pro další útočné akce. V utkání jsme tak podlehli 1:3.  

Nepodařil se sice splnit vytyčený cíl z loňského roku – postup mezi nejlepších 32 druţstev. 

Věřím však, ţe si ţáci odnesli spoustu skvělých záţitků a zkušeností. Navíc téměř ve stejné 

sestavě se o tento cíl můţeme pokusit ještě příští rok. Mgr. Tomáš Valentík 

 

 Odpolední slet čarodějnic a čarodějů ve ŠD 
V úterý 24. 4. 2018 se k nám do školní druţiny slétli čarodějnice a čarodějové. Počasí nám 

přálo, a tak program probíhal na zahradě za školou. Po úvodní přehlídce kostýmů probíhaly 

soutěţe ve skupinkách. Kaţdý z účastníků prokázalo různé dovednosti, např. skákání v pytli, 

hod na vrány, děti také vymýšlely kouzelný recept a zaklínadlo. Na závěr byli všichni 

odměněni sladkým pamlskem. Odpoledne se vydařilo a těšíme se na další slet. 
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 Protidrogový vlak 
6. 4. 2018 se ţáci 8. a 9. třídy zúčastnili exkurze, která měla název Revolution train – 

Protidrogový vlak. Ţáci zde sledovali příběh, který jim přiblíţil, jak to při poţívání drog 

vypadá, mohli dokonce i na vlastní oči vidět prostory, ve kterých zdrogovaní lidé ţijí.  

Pro ţáky byla tato exkurze moc zajímavá a naučná. Moc se jim líbila a chtěli by něco 

podobného absolvovat znovu. Ţáci osmého ročníku 

 

 Seminář v Ostravě 
Dne 5. 4. 2018 se někteří ţáci z EKOtýmu zúčastnili semináře konaného v Ostravě. Ţáci a 

paní učitelka se zde dozvídali, jak snadno vytvořit analýzu a poté plán činností. Plnili také 

různé úkoly a nechyběla ani prohlídka ostravské školy, na které se seminář konal. Tato 

událost byla pro vybrané ţáky velmi naučná a důleţitá, protoţe se jim tyto zkušenosti budou 

hodit příští rok při obhajování titulu. 

Ţákům a paní učitelce se seminář líbil a jsou moc rádi za rady, které jim vedoucí semináře 

poskytli. Lucie Brišová, 8.ročník 

 

 Škola v pohybu 
Dne 27.3.proběhla pro ţáky 1., 2. a 3. třídy v rámci projektu Škola v pohybu hodina 

s profesionálním trenérem Mgr. Radimem Zajícem. Ţáci měli moţnost proţít hodinu tělesné 

výchovy netradičně, plnou her, zábavy a pohybu. Ţákům se hodina velmi líbila a zpestřila tak 

předvelikonoční čas. Děkujeme manţelům Mlčochovým za tip na zajímavou školní aktivitu. 

Mgr. Jana Omaníková 

 

 Vycházka s Morenou 
V pondělí 26. 3. 2018 jsme se školní druţinou „vynášeli Morenu“ (vynášení Smrti) k řece 

Jičínce. Neţ jsme vyšli, povídali jsme si o zvycích a tradicích Velikonoc a četli příběh „Jak se 

Andulka bála Smrtky“. Děti se dozvěděly, co znamená tento zvyk a kaţdé oddělení si 

vyrobilo svou Morenu. Cestou se nadšené děti střídaly v nošení Moren a zpívaly. Na mostě 

jsme  Moreny zapálili a hodili do řeky. Při zpěvu jarních písní jsme vítali jaro a sluníčko na 

nás trochu vykouklo. Děti sledovaly plující Moreny a tipovaly, kam aţ doplují. Jaro je tady  

 

 Zápis do ZŠ 
Zápis se konal ve čtvrtek 19.4.2018 v budově základní školy. K zápisu se dostavilo 25 dětí, 7 

rodičů poţádalo o odklad školní docházky a 18 dětí bylo zapsáno do 1. ročníku naší školy. 

Děti byly na zápis moc pěkně připraveny, společně jsme si uţili pěkné odpoledne. Do školy 

nastoupí naši prvňáčci v pondělí 3.9.2018, kdy budou slavnostně pasováni na členy naší 

školní rodiny (a moţná i v nové tělocvičně? ). Těšíme se na Vás. Vedení školy.  

 

 Den Země 
Jako kaţdý rok, tak i letos se naše škola připojila k oslavě Dne Země. Tento den se slaví 22. 

dubna, ale v naší škole jsme si pro oslavu vybrali čtvrtek 19. dubna. A svátek jsme 

samozřejmě oslavili prací.  

Ţáci prvního stupně se v tento den zúčastnili besedy ,,Poznej svého psa“, kde se dověděli více 

k tzv. canisterapii, o tom, jak se k psům chovat a jak je více pochopit. Paní lektorka přijela se 

třemi speciálně vycvičenými psy a celá beseda byla velmi názorná a proţitková. Dále uklidili 

svěřený úsek kolem naší školy a také tvořili plakáty na téma pták roku – Sýček obecný.  

Ţáci 6. a 7. ročníku se vydali na sběr odpadků s Mysliveckým sdruţením. Ve třech skupinách 

prošli cesty směrem na Čarodějku a sbírali a sbírali…. Pytlů s odpadem bylo hodně a tak si 



 

 

ţáci zaslouţili opečený párek a minerálku u myslivecké chaty. Děkujeme myslivcům i 

pracovníkům obce, kteří odpad poté odvezli. 

A nejstarší ţáci se formou badatelské výuky zajímali o rostlinu roku Jmelí bílé. Jmelí bílé se 

během posledních 15 let velmi rozšířilo a působí značné škody na našich stromech. Stačí se 

jen rozhlédnout a napadené stromy uvidíte v okolí Odry, u obecního úřadu, za benzinkou, u 

školky, u hřiště,…. . Problémem se v Moravskoslezském kraji zabýval v únoru i ministr 

zemědělství. Zjišťovali o něm, co se dalo, tvořili plakáty, fotili napadené stromy v okolí a 

důkladně si prohlédli donesenou rostlinu. Kromě toho pracovali také venku kolem školy, aby 

bylo všude pěkně jarně uklizeno, ostříháno, vyhrabáno, okopáno, zasazeno a zameteno.  

Oslava Dne Země se povedla. Práci dětí si můţete prohlédnout nejenom na výstavě ve škole, 

ale i v okolí školy. Kéţ se k naší Zemi budeme takto pěkně chovat po celý rok. Ivana 

Machýčková 

 

 Dopravní soutěţ – okrskové kolo 

Ve čtvrtek 26.4.2018 se vydali cyklisté 

z naší školy do Nového Jičína. Na 

dopravním hřišti ZŠ Dlouhá se konalo 

okrskové kolo dopravní soutěţe.  I kdyţ 

nám počasí moc nepřálo a chvílemi 

pršelo, po splnění všech úkolů, coţ byla 

jízda zručnosti, jízda na dopravním hřišti 

podle pravidel silničního provozu a 

testové otázky z pravidel silničního 

provozu, jsme se umístili v 1. kategorii 

na krásném   4. místě (byli to ţáci 5. a 6. 

třídy Eliška Mikolášková, Lucka Krejčiříková, 

Jakub Zdráhal a Jakub Matoška) a ve 2. kategorii 

na 5. místě (ţáci 7. a 8. třídy Lucie Vlková, Lucie 

Pallová, Ondřej Dočkálek a Šimon Hruška). 

Blahopřejeme! 

Celou soutěţ zdokumentoval Filip Horňáček. 

Děkujeme za krásné fotky. (Mgr. Jana Ţáková) 

 

 

 

 Štafetový pohár 

V pátek 27. dubna se ţáci prvního stupně (2.-5. třídy) zúčastnili okresního kola atletických 

závodů v Novém Jičíně. Jednalo se o štafetový závod, kde kaţdé druţstvo běţelo čtyři běhy: 

ţáci 2.-3. třídy – 8x100m, ţáci 4.-5. třídy – 8x100m a poté dvě smíšené štafety ţáků 2.-

5. třídy – 8x200m. Výsledek druţstva poté tvoří součet tří běhů – štafeta mladších ţáků, 

starších ţáků a smíšená štafeta (počítá se lepší běh). Kaţdý rok se této soutěţe účastní okolo 

patnácti základních škol z celého okresu. Ani letos tomu nebylo jinak. O dvě postupová místa 

do krajského kola se na start postavilo třináct štafet. 

Pro většinu našich ţáků to byla první sportovní reprezentace školy vůbec. Byla u nich vidět 

jak nervozita, tak i velké odhodlání. Jako první se na startovní čáru postavili ti nejmladší. 
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Naše druţstvo zvládlo všechny předávky na výbornou a do cíle se ve svém rozběhu dostali 

na prvním místě. V celkovém pořadí pak obsadili třetí místo! Dokázali porazit i druţstva 

z Nového Jičína či Kopřivnice. 

Ve štafetě starších ţáků je vţdy větší konkurence. Spousta z nich se věnuje atletice závodně a 

tak je velmi obtíţné se prosadit. Naši ţáci podali své maximální výkony a výsledkem bylo 

druhé místo v rozběhu a jedenácté místo celkově. I ve smíšené štafetě je znát účast ţáků 

věnujících se atletice. V těţké konkurenci jsme se celkově umístili na osmém místě. 

Celkově se letošní ročník štafetového závodu vydařil. Přálo nám počasí a všichni naši ţáci si 

závod uţili. V součtu všech časů jsme nakonec obsadili krásné sedmé místo. Coţ je 

v konkurenci městských škol krásný výsledek. Děkuji všem ţákům za reprezentaci školy a 

přeji spoustu dalších sportovních úspěchů. Mgr. Tomáš Valentík 

 

 Archeoskanzen Modrá 

Ve středu 2.5.2018 se vydali ţáci          

4. třídy na exkurzi na Jiţní 

Moravu. Tentokrát jsme pátrali po 

historii a dějinách Velké Moravy 

v Archeoskanzenu Modrá a 

Velehradu. 

Na exkurzi jsme se vydali vlakem 

– někteří z nás jeli vlakem poprvé 

a proto si jízdu opravdu uţívali. 

V Archeoskanzenu nás přivítal 

pan průvodce, který nám o Velké 

Moravě prozradil mnoho nového. 

Zajímavé bylo procházet domečky 

– zemnice a polozemnice, ve 

kterých lidé dříve bydleli. 

Nechyběla také škola, ve které se 

děti učily číst a psát písmem 

zvaným „hlaholice“.  

Potom jsme se vydali na krátkou 

procházku kolem rybníka a došli jsme 

přímo do centra Velehradu. Zde jsme si 

prohlédli podzemí Baziliky Nanebevzetí 

Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. 

Chodby byly opravdu tajemné a paní 

průvodkyně nám ukázala tajné vchody, 

kterými tenkrát lidé do baziliky a jejich 

částí vstupovali. Nakonec jsme si prohlédli 

nádvoří a celou baziliku. Její výzdoba nás 

ohromila svou krásou.  

 A protoţe sluníčko krásně hřálo a bylo 

opravdu horko, jeli jsme autobusem do 

Uherského Hradiště, kde jsme si prohlédli 

historické náměstí a pochutnali si na 

opravdu vynikající zmrzlině. Exkurze se vydařila a těšíme se na další. (Mgr. Jana Ţáková) 



 

 

 Ovocentrum a Muzeum řeznictví ve Valašském Meziříčí 

Ve čtvrtek 3.5.2018 se vydali ţáci 4. třídy společně 

s druháky na další exkurzi. Tentokrát jsme zavítali do 

nedalekého města Valašské Meziříčí. Protoţe jsme 

zapojeni v projektu „ Ovoce a mléko do škol“, vyuţili 

jsme nabídky zdejšího Ovocentra a jeli se podívat, jak 

se vlastně ovoce a zelenina skladují. 

Procházeli jsme velkými sklady, ve kterých bylo vše 

krásně uskladněno. Kaţdý druh se musí skladovat 

odděleně, protoţe potřebuje pro své 

uchování jiné podmínky – teplotu vzduchu 

a vlhkost. A ţe nám byla v některých 

skladech opravdu zima! Byla tam teplota 

v rozmezí 1 – 4 
0
C. Na závěr nás čekala 

ochutnávka zeleniny a ovoce. Někteří z nás 

si mohli také vyzkoušet na trenaţeru, jak 

se dojí kráva. 

Poté jsme se přemístili do Muzea řeznictví. 

Zde jsme zhlédli zajímavý film o tom, jak 

to kdysi bývalo na vesnicích v dobách 

zabíjaček a jak se maso zpracovává v moderních závodech dnes. Také zde jsme mohli 

ochutnat zdejší výrobky rodinné firmy MP Krásno. Na závěr nás paní průvodkyně seznámila s 

historií řeznického řemesla na Valašsku a mohli jsme si prohlédnout a vyzkoušet stroje, které 

„mistři řezníci“ pouţívali.  (Mgr. Jana Ţáková) 

 

 McDonald’s cup – fotbal 

Hoši 3.-5. ročníku se konečně dočkali svého fotbalového turnaje. V pátek 4. května jsme se 

vypravili na jeho I. kolo do Oder. O turnaj je velký zájem a tak je postupový klíč velmi tvrdý. 

Do semifinálového kola postupuje jen jedno druţstvo. My jsme se o postup utkali s pěti 

dalšími soupeři – ZŠ Suchdol, ZŠ Pohořská a ZŠ Komenského (obě Odry), ZŠ Komenského 

(Nový Jičín) a ZŠ Spálov. Hrálo se spravedlivým systémem – kaţdý s kaţdým a to 

1x15 minut. 

Naši ţáci si chtěli vylepšit umístění z loňského roku a tak k tomuto turnaji přistupovali velmi 

zodpovědně. V prvním zápase jsme po velmi dobrém a kolektivním výkonu udolali soupeře 

ze Suchdola 2:1. Ve druhém zápase jsme nastoupili proti soupeři z Nového Jičína. Začátek 

utkání jsme však nezvládli a během prvních minut jsme inkasovali dvě branky. Za tohoto 

stavu jsme začali kupit další chyby a zápas jsme nakonec prohráli 0:4. 

Naštěstí jsme se z prohraného zápasu poučili a zbývající utkání jsme odehráli opět na vysoké 

úrovni. Odměnou za tyto výkony nám byly tři výhry v řadě. Soupeř z Nového Jičína v turnaji 

neztratil ani bod a skončil zaslouţeně na prvním místě. Naše druţstvo si tak z turnaje odváţí 

druhé místo, coţ je vylepšení loňského výsledku. A splnění předturnajového předsevzetí. 

Děkuji ţákům za pěkný týmový výkon. Mgr. Tomáš Valentík 

http://www.krasno.cz/
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 Květinkový den ve škole 

 

Ve čtvrtek a v pátek 10. a 11. května proběhl 

na naší škole Květinkový den. Na prodej byly 

sazenice všeho druhu. Jsme rádi, ţe se tento 

den stal jiţ tradicí. Děkujeme všem, kteří si 

nějakou sazeničku přišli koupit a tím ocenili 

práci našich dětí. Výtěţek bude pouţit na 

vybavení pro ţáky naší školy. (Mgr. Jana 

Ţáková) 

 

 Májové vystoupení v ZŠ 

Ve čtvrtek 

24.5.2018 vystoupili 

ţáci naší školy, aby 

ukázali, jak umí 

krásně rozehrát 

hudební nástroje a 

rozeznít svými hlasy 

prostory školy. 

Příchozí diváci si 

mohli vyslechnout 

hru na zobcové 

flétny, klavír, kytary 

a zaposlouchat se do 

krásných písní v 

podání dívčího 

pěveckého sboru 

pod vedením paní 

učitelky Anety 

Baďurové. Děkujeme všem účinkujícím a posluchačům, kteří si přišli naše vystoupení 

poslechnout, a těšíme se na další setkání. (Mgr. Jana Ţáková, foto Mgr. Zdeňka Veselá) 

 

 Literární a výtvarná soutěţ SVĚT SLOVA 

V kostele sv. Josefa ve Fulneku se ve čtvrtek 24. května uskutečnilo slavnostní vyhlášení 

literární a výtvarné soutěţe projektu SVĚT SLOVA 2018. V literární části se na II. místě 

umístila Radka Homolová a cenu poroty získala Kristýna Mičulková. Ve výtvarné části 

zabodovaly především ţákyně prvního stupně. Lucie Dočkálková za svůj obrázek vyhrála III. 

místo a Vilma Mohlerová cenu poroty. Moc děkujeme našim ţákyním za vzornou 

reprezentaci školy. (Mgr. Alţběta Hlavatá) 

 

 Čtvrťáci na dopravním hřišti 

Je středa 30.5.2018 7.15 hodin. Čtvrťáci netrpělivě čekají na zastávce autobusu. Kam jedou? 

Na dopravní hřiště do Nového Jičína, aby získali průkaz cyklisty.  



 

 

V učebně si spolu s městskými policisty zopakovali dopravní pravidla, vybavení kola a 

chování při jízdě na kole. Tohle všechno uplatnili při jízdě na dopravním hřišti. Nejtěţší bylo 

správně projet křiţovatkou a kruhovým objezdem.  

A jak to všechno dopadlo? Ti, kteří úspěšně napsali testy, správně se na kole pohybovali 

podle předpisů a zvládli jízdu zručnosti, získali průkaz cyklisty. (Mgr. Jana Ţáková) 

 

 Miniházená – III. kolo 
Poslední červnový týden se ţáci čtvrté a pátých tříd vypravili na dohrávku třetího kola 

miniházené v Novém Jičíně. Vzhledem k všemoţným organizačním problémům, se toto kolo 

odehrálo aţ takto pozdě. To však hrálo v neprospěch našeho druţstva. Díky zraněním, nemoci 

ţáků a plánovaného divadelního představení jsme na turnaj odjeli ve velmi oslabené sestavě. 

O případný postup na závěrečný finálový turnaj jsme se utkali s dalšími pěti soupeři. Toho se 

účastní pouze nejlepších  8 druţstev z celé ligy miniházené. 

Po dvou výhrách a jedné prohře jsme poslední dva zápasy těsně prohráli (14:15 a 10:12). 

V turnaji jsme obsadili čtvrté místo a do celkové tabulky jsme si připsali pouze dva body. I to 

však stačilo na postup do finálového turnaje. Bohuţel organizační patálie pokračovaly směle 

dál. Finálový turnaj se měl uskutečnit na druhý den. Naši ţáci však nemohli finálový turnaj 

absolvovat, jelikoţ většina z nich se uţ více jak půl roku připravuje na velké divadelní 

představení. Z finálového turnaje jsme se tedy museli odhlásit. Náplastí nám aspoň můţe být 

umístění v základní části. Z celkového počtu dvaceti pěti druţstev se naši ţáci umístili na 

pátém místě! Gratuluji všem chlapcům a dívkám, kteří reprezentovali naši školu v miniházené 

během letošního školního roku. Pro ţáky pátých tříd to byl poslední turnaj miniházené 

(miniházená se hraje pouze na I. stupni ZŠ) a tak jim přeji spoustu dalších sportovních 

úspěchů. Mgr. Tomáš Valentík 

 

 Branný den 
V úterý 6. 6. 2016 proběhl v naší škole BRANNÝ DEN. V první části jsme se 

zabývali plněním témat Ochrany člověka za mimořádných událostí, která jsou zařazena do 

našeho ŠVP.  

Ţáci prvního stupně si pak zasportovali. Hry a cvičení s brannými prvky jim připravila 

agentura LENA. Potom si na výletišti prohlídli hasičské auto, se kterým přijeli hasiči 

z Nového Jičína.          

Ţáci 6. a 7. třídy absolvovali projektový den - DEN BEZ ÚRAZU na náměstí 

v Novém Jičíně. Zde probíhaly hry a soutěţe se zaměřením na základy první pomoci a 

prevenci před úrazy. SVČ Fokus – měl aktivity pro děti s bezpečnostní tématikou, Hasičský 

záchranný sbor Nový Jičín - prevence s maskotem Hasíkem, bezpečnostní hry pro děti a 

hasičský vůz, městská police Nový Jičín - jízda na koloběţkách, nemocnice Nový Jičín - jízda 

na vozíčku, nošení nosítek, odlitky sádry.                   

Osmáci a deváťáci si například zopakovali témata ze zdravovědy, probrali co je to 

mimořádná událost a krizové řízení, krizová situace, krizový stav, zastříleli si ze vzduchovky, 

zaházeli na cíl.                  

 Opět jsme zase o něco lépe připraveni na obtíţné události, které v ţivotě mohou 

nastat. Mgr.M.Ţídková 

 

 HASIČI - NOVÝ JIČÍN 

V pondělí 25. 6. 2018 jsme se vydali s dětmi na exkurzi k hasičům do Nového Jičína. Pan 

hasič nás seznámil s chodem a náplní jejich práce. Také nám ukázal vybavení aut a techniku 

potřebnou pro jejich práci. Největším záţitkem pro děti byl vysunovací ţebřík a houkání sirén 

při výjezdu hasičů. Děkujeme za příjemné odpoledne a budeme se těšit na další exkurzi. 

Vychovatelky ŠD 
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 Den bez úrazu 
Dne 6.6.2018 se v ţáci 6. a 7. ročníku zúčastnili akce s názvem Den bez úrazu, která se konala 

na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. Pro ţáky zde bylo nachystáno velké mnoţství aktivit 

a soutěţí souvisejících s dodrţováním osobní bezpečnosti. Kromě jiného si zde ţáci mohli 

např. prohlédnou vybavení hasičského vozu, otestovat své vědomosti ze zdravovědy či 

vyzkoušet si, jaké to je, kdyţ se člověk po úrazu ocitne na invalidním vozíku. Asi největší 

úspěch měl zdravotnický stánek, ve kterém si mnozí ţáci nechali zasádrovat ruku se 

zdůvodněním, ţe se zasádrovanou rukou přece nemůţou ve škole nic psát. :-) 

 

 Sbor vystupuje.. 
V sobotu 9.6.2018 se na Masarykově náměstí v Novém Jičíně konala akce s názvem SPORT 

FEST NOVÝ JIČÍN 2018. Tuto akci obohatily pásmem písní i dívky z našeho školního 

pěveckého sboru. Celý rok se zpěvačky pilně připravovaly a zdokonalovaly a od 

zúčastněných diváků sklidily zaslouţený potlesk a obdrţely i malou odměnu. Paní učitelka ze 

sboru vzkazuje: "Byly jste úţasné! Jsem na vás hrdá!" Mgr. Aneta Baďurová 

 

 Výlet do Brna 
18.6.2018 se ţáci třídy 6.A a 6.B vydali na výlet do Brna. Zde nejdříve navštívili arénu Laser 

Game, kde proti sobě v týmech bojovali "na ţivot a na smrt". Poté se společně vydali do 

brněnské ZOO, která sice není příliš veliká, ale přesto nabízí ke zhlédnutí mnoho zajímavého. 

Navíc ţáci okusili také městskou hromadnou dopravu velkoměsta, kdyţ se pomocí "šaliny" 

přepravovali z místa na místo. 

 

 Výlet na Lysou horu 
20.6.2018 se ţáci 8. ročníku vypravili na Lysou horu. Cesta to byla krkolomná a náročná, ale 

všichni se zdárně vyšplhali aţ na samý vrchol hory, kde si pak dopřávali zaslouţený 

odpočinek a vychutnávali si přitom také nádherný výhled do okolní krajiny. I počasí bylo 

perfektní. Všichni ţáci si z výletu odnesli nezapomenutelné záţitky a jistě si někdy v 

budoucnu tento výšlap rádi zopakují. :-) 

 

 Vystoupení dramatického krouţku 
Dne 26.6.2018 se uskutečnilo vystoupení dramatického krouţku SMAJL. Holky a kluci 

z dramaťáku si pro děti z prvního a druhého stupně a ještě pro rodiče připravili představení ve 

smyslu „Listování“. Divákům zahráli 3 kníţky- Terezka, princezna z Fulneku, Moje ségra je 

upír 8- Hvězdný sen a Já, srandista. Diváci se při vystoupení hodně nasmáli. Herci a herečky 

z dramatického krouţku doufají, ţe se vám jejich vystoupení líbilo a budou moc rádi, kdyţ se 

opět příště přijdete podívat a podpořit je. Lucie Brišová, 8.A 

 

 Vystoupení loutkového divadélka pro ŠD 
Ve středu 27. 6. 2018 jsme byli pozváni na představení loutkového divadélka s názvem „Můj 

kamarád monstrum“.  Děti nám pohádku představily ve dvou jazycích, a to v českém a 

anglickém. Zpestřením bylo taneční vystoupení účinkujících. Tímto bychom chtěli poděkovat 

všem hercům za výborné  

a zároveň poučné vystoupení. Uţ teď se těšíme na příští divadélko. Děkujeme  Mgr. Alena 

Piecková 

 

 



 

 

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Škola je zapojená do Mezinárodního projektu GLOBE, v rámci kterého provádí monitoring 

ţivotního prostředí a do mezinárodního programu EKOLOGICKÁ ŠKOLA. 

Dále je škola zapojena do celonárodního projektu Zdravé zuby a je proškolena učitelka 

v projektu Normální je nekouřit.  

Dále škola získala dotaci v rámci projektu Šablony 2017 peníze na asistenty školy, na 

vzdělávání pedagogických pracovníků a na práci pedagogů s dětmi. 

Sedm pedagogů je zapojeno do dlouhodobého projektu KVIC na podporu vzdělávání PP. 

Pracovníci procházejí osobnostní výchovou, komunikační výchovou, profesními 

kompetencemi a budou připraveni pro poskytnutí kolegiální podpory ve škole.  

Základní škola je zapojena do projektu MAP OP VVV, do projektu Rodiče vítáni a do 

mezinárodního projektu E Twinnig. 

Škola je zapojena do programu Obědy pro děti společnosti Women for Women, díky níţ bylo 

9 dětí podpořeno v bezplatném stravování.  

Od jara 2018 škola spolupracuje s Ostravskou univerzitou v projektu Pregraduální vzdělávání 

v učitelských oborech na PF Ostravské univerzity. 

 

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního 

učení 
 

Škola není zapojena do DV CU, vyuţívá však celoţivotního učení pro své pedagogy.  

 

14. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 
 
Projekty: 

 

1. Šablony 2017 – projekt zaměřený na práci s dětmi, vzdělávání PP 

2. Cesta – projekt pro vzdělávání PP z MŠ a ZŠ (celkem 7 podpořených osob) 

3. Pregraduální vzdělávání – vedení praxí studentů PDF OU  

4. Zahrada s přírodními prvky – rekonstrukce školní zahrady 

Název  Reg. Číslo Rozpočet Spolu

účast 

Organizace Přímá 

podpora 

Ukončení  

Šablony 

2017 

CZ.02.3.68/0.0/0.0./16_

022/0005196 

1 017 904 Ne MŠMT Ne 31.7.2019 

Cesta CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_ 

010/0000569 

---------- Ne KVIC Ano 31.12.2020 

Pregraduální 

vzdělávání  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0

38/0006778 

-------- Ne OU Ostrava Ne 31.8.2020 

Zahrada 

s přírodním 

prvky ZŠ 

Kunín 

07211862 457 501 Ano  

15% 

SFŢP  Ne 30.6.2019 
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15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Ve škole nepracuje odborová organizace, ani jiná organizace zaměstnavatelů. 

Spolupracující organizace:  

 

 Rodiče dětí 

 Obecní úřad 

 Sdruţení rodičů, Rada školy 

 Mateřská škola Kunín  

 ČČK, ČZS, Myslivecké sdruţení, TJ Sokol,  

 Správce obory,    správce zámku…. 

 Klub seniorů v Kuníně 

 PPP Nový Jičín 

 SPC Nový Jičín a Ostrava Zábřeh 

 Speciální škola pro zrakově postiţené v Ostravě 

 Sociální odbor Nový Jičín 

 Hasičský záchranný sbor 

 Policie ČR, Městská policie Nový Jičín 

 KVIC, NIDV Ostrava a další vzdělávací organizace 

 Tereza a další ekologické organizace 

 

 

 

 

V Kuníně 21.9.2018 

Mgr. Ivana Machýčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. Školní druţina při ZŠ a MŠ Kunín 
 

Název zařízení: Školní druţina při ZŠ a MŠ Kunín 

 

Školní druţina má zpracován svůj školní vzdělávací program, který je přílohou ŠVP Škola 

s rozhledem. Ve školní druţině pracuje na plný úvazek vychovatelka Kateřina Kocmichová, 

na 73,3 % Mgr. Zdeňka Veselá a na 43,33 % úvazku Lucie Štanclová. Stav školní druţiny 

k 30. 6. 2018 je 69 dětí. 

 

 

Počet oddělení 

                                                    

Počet dětí 

 

Průměr na oddělení 

           3      69             23              

 

 

Pedagogičtí pracovníci ve ŠD 

 

Počet 

pracovníků 

Kvalifikace Velikost úvazku Délka praxe 

           3  Vychovatelky 

Učitelka 

1.stupně 

              2,17           1 - 19 

 

Školní druţinu navštěvují ţáci 1. – 5. ročníku  

 

                        I. oddělení II. oddělení III. oddělení  

počet 
děvčat 

počet 
chlapců 

počet  
děvčat 

počet 
chlapců 

počet 
děvčat 

počet 
chlapců 

celkem 

1.třída 10 5 0 0 0 0 15 

2.třída 2 2 3 13 0 0 20 

3.třída 0 0 5 2 5 3 15 

4.třída 4 3 0 0 3 2 12 

5.třída 0 0 0 0 6 1   7 

celkem 16 10 8 15 14 6 69 

Příleţitostné akce ŠD 2017/2018 
 

(I.oddělení Mgr. Zdeňka Veselá, II.oddělení Kateřina Kocmichová, III.oddělení Lucie Štancová) 

 

Datum Činnost Oddělení 
Počet 

ţáků 

18.  9. 2017 Beseda „Ekotým“ – třídění odpadů,s Mgr.Csibovou I.,II.a III.odd. 54 

11. 10.2017 Exkurze do místní moštárny I.,II.a III.odd. 57 

24. 10.2017 Návštěva místní knihovny I.,II.a III.odd. 53 

  7. 11.2017 Hravá věda – zábavné pokusy I.,II.a III.odd. 57 

15. 11.2017 Vycházka k řece Jičínce II.a III. oddělení 33 

31.10.-listopad Ukončení soutěţe „Sběr kaštanů a ţaludů“ I., II.a III.odd. 43 

28. 11.2017 Zdobení stromku před školou I.,II.a III.odd. 45 

19. 12.2017 Vystoupení dětí na „Vánočním setkání s rodiči“ II.oddělení 8 

20. 12.2017 Vánoční odpoledne ve ŠD s překvapením I.,II.a III.odd. 58 
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17. 1. 2018 Radovánky na sněhu I.,II.a III.odd. 46 

30. 1. 2018 Recitační soutěţ I.,II.a III.odd. 61 

  6. 2. 2018 Módní přehlídka I.,II.a III.odd. 53 

28. 2. 2018 Show A. Dudka I.,II.a III.odd. 56 

22. 3. 2018 Vycházka „Den vody“ k Jičínce I.,II.a III.odd. 43 

26. 3. 2018 Vycházka s Morenou I.,II.a III.odd. 51 

  3. 4. 2018 Návštěva v knihovně I.,II.a III.odd. 44 

11. 4. 2018 Závody na koloběţkách I.,II.a III.odd. 45 

24. 4. 2018 Čarodějnické odpoledne I.,II.a III.odd. 53 

14.-18.5.2018 Škola v přírodě I.,II.a III.odd. 65 

23. 5. 2018 Závodivé hry na hřišti II.a III.odd. 32 

31. 5. 2018 Dětský den – Pepíno Prcek I.,II.a III.ood. 52 

19. 6. 2018 Vycházka na zmrzlinu I.,II.a III.odd. 41 

21. 6. 2018 Piknik na školní zahradě I.,II.a III.odd. 43 

25. 6. 2018 Exkurze – hasiči Nový Jičín I.,II.a III.odd. 44 

27. 6. 2018 Vystoupení loutkového divadélka I.,II.a III.odd. 41 

 

Během školního roku se změnil počet ţáků a také poměr děvčat a chlapců. 

 

Ţáci ŠD navštěvují krouţky a předměty ve škole: 

Hru na flétnu, hru a klavír, kytaru a nauku, počítače, náboţenství, keramiku, loutkové divadélko, výtvarný 

krouţek, logik, gymnastiku, florbal, pletení z papíru a dramatický krouţek. 

 

Při školní druţině: 

Dovedné ruce a sportovní krouţek. 

 

Závěrečné zhodnocení: 

 

Ţáci ŠD jsou aktivní, učí se spolupracovat mezi sebou při kolektivních činností. Zúčastňují se společných 

akcí – soutěţí, exkurzí, besed, turnajů, vycházek a pracují jednotlivě i ve skupinkách. Mají velký zájem o 

venkovní pohybové hry na školním hřišti a na zahradě za školou, kde vyuţívají zahradní prvky. Začínají 

se projevovat kamarádské vztahy a starší ţáci pomáhají mladším. Největším úspěchem byla akce 

“Čarodějnické odpoledne“, kde děti soutěţily, tancovaly a tvořily. Dalším velkým záţitkem byl pro děti 

„Dětský den“, na kterém si uţívaly vystoupení Pepína Prcka s cukrovou vatou. Také se jim líbilo „Show 

Adolfa Dudka“, kde je vtáhl do děje pohádek. Závěrem školního roku se naše vztahy prohloubily ve větší 

kamarádství a v lepší spolupráci. 

 

Na konci školního roku ţáci vyplňovali dotazníky, ze kterých vyplynulo, ţe s programem školní druţiny 

byli spokojeni. Vybavení her a hraček v jednotlivých odděleních se postupně během školního roku 

doplnilo. 

 

Poplatek za ŠD činil 100,-Kč měsíčně. 

 

Provoz školní druţiny byl zajištěn také o vedlejších prázdninách. 

 

V příštím školním roce předpokládáme podle předběţných přihlášek otevření tří oddělení ŠD. Počet dětí 

bude upřesněn podle zájmu rodičů.  

 

V Kuníně  29. 6. 2018 

 

 Kateřina Kocmichová, vychovatelka školní druţiny 

 

 



 

 

17. Školní jídelna při ZŠ a MŠ Kunín 
 

K 1.9.2017  bylo zapsáno v ZŠ strávníků:  

    

MŠ  (ţabičky+rybičky)      40 

1.ročník                               15  

2.ročník                               20 

3.ročník                               27 

4.ročník                               23 

5.ročník                               11+17 

6.ročník                               15+15 

7.ročník                               21 

8.ročník                               10 

9.ročník                               12 

zaměstnanci                        29 

 

Do akce “Školní mléko” a Ovoce do škol dotované státem se zapojili ţáci 1. – 9. ročníku. 

Tato akce je hrazená z fondů EU.  

Pololetně se počet odebírajících měnil: 1. pololetí -  208 ţáků, 2. pololetí -  211 ţáků. 

Mléčné výrobky (mléko, plátkové sýry, ţervé, bílé jogurty), dostávali ţáci dvakrát do měsíce, 

stejně tak ovoce a zeleninu rozmanitých druhů.  

Firma, která nám dodává tyto produkty je OVOCENTRUM Valašské Meziříčí. 

 

Ve školní jídelně pracují dvě kuchařky- Malčíková Dagmar, Brišová Naděţda, obě na 100% 

úvazku, vedoucí ŠJ Konečná Helena na 50% a pomocná síla v kuchyni Šislerová Lenka na 

50% a také jako pracovnice provozu v MŠ do úvazku pracovnice provozu MŠ do úvazku. 

Školní jídelna v ZŠ vaří také pro oddělení mateřské školy, kde je umístěna výdejna stravy. 

Zde pracuje Ludmila Bělunková na plný pracovní úvazek. 

 

K 1.9.2017 bylo v MŠ (sluníčka+berušky)  zapsáno  45 dětí a 7 zaměstnanců. 

Ve školní kuchyni MŠ pracuje paní Lenka Omaníková na celý úvazek, vedoucí ŠJ 

 Konečná Helena  na  50% úvazek. 

 

Školní jídelna zajišťuje dětem teplé obědy, saláty, moučníky, nápoje a svačinky pro děti 

v MŠ. 

Naši snahou je, aby děti získaly správné stravovací návyky. Vaříme dle norem pro školní 

stravování, ale také vyuţíváme nové receptury získané z jiných zdrojů, tak, aby nabídka byla 

pestrá, zajímavá, ale odpovídala výţivovým normám a splňovala tzv. spotřební koš, který 

musíme plnit dle vyhlášky o školním stravování č.107/2005sb. 

 

Kuchyň zajišťuje dětem pitný reţim vařením čaje, nabízíme dţusy, minerálky, mošty nebo 

pitnou vodu. 

 

 

Konečná Helena, vedoucí školní jídelny 
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13. Mateřská škola 
 

1. Charakteristika školy 

Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín,  

příspěvková organizace, zařízení Mateřská škola 
 

Třídy:   2 třídy v účelové budově MŠ, 1 třída v budově ZŠ, 1 třída v prostorách OÚ 

Sídlo školy:  742 53 Kunín 346, okres Nový Jičín 

Zřizovatel:  Obec Kunín  

IZO:   600 137 635 

IČO:   709 875  13 

Právní forma:  příspěvková organizace 

Kontakt: 556 749 325 

  www.zskunin.cz 

  stastna.renat@zskunin.cz 

 

2. Zaměření školy  

Ve školním roce 2017/2018 jsme uskutečňovaly předškolní vzdělávání podle Školního 

vzdělávacího programu „Barevná školka“. Byl vypracován podle Rámcového programu pro 

předškolní vzdělávání. Na základě ŠVP byly rozpracovávány integrované bloky do týdenních 

tematických plánů.  

Inovace programu spočívá od roku 2014 v jiném systému tvorby tematických bloků 

(podle sloves, přídavných jmen, problémových otázek) a předcházelo jí roční úspěšné 

ověřování. Témata a systém plánování byl oceněn v roce 2017 ČŠI jako nevšední a zajímavý 

a byl vysloven návrh na jeho prezentování dalším MŠ v rámci DVPP. Od září 2017 do června 

2018 bylo proškoleno na netradiční plánování cca 100 učitelů jiných MŠ.  

Zaměření školy vyjadřuje myšlenku, vizi školy:  

„Tak, jako je nekonečný počet barev a jejich odstínů, tak je kolem nás množství dětí 

s různými povahami, mírou zdraví, schopnostmi, dovednostmi, psychickými a fyzickými 

předpoklady. Naším úkolem je tyto děti poznat a dát jim možnost rozvíjet se, položit jim 

základy celoživotního vzdělávání v motivujícím a pohodovém prostředí. “  

Školní vzdělávací program je zveřejněn v budově školy v tištěné formě a na webových 

stránkách školy v elektronické podobě. Se změnou legislativy (přijímání dvouletých dětí 

do MŠ a povinný rok předškolního vzdělávání) byl ŠVP upraven k 1. 9. 2017, drobné 

formální úpravy proběhnou i v srpnu roku 2018.  

3. Vybavení školy  

 Dvě třídy mateřské školy s kapacitou 52 dětí se nacházejí v původní účelové budově, 

třetí třída s kapacitou 20 dětí je umístěna v budově základní školy, čtvrtá třída s kapacitou 19 

dětí je od 2. 5. 2013 v provozu v nově vybudovaných účelových místnostech v prostorách 

bývalé obecní knihovny v budově Obecního úřadu.  

Všechny třídy jsou vybaveny sedacím nábytkem ve vhodné výšce a velikosti 

pro předškolní děti, vhodným nábytkem pro uloţení hraček a potřebných učebních pomůcek. 

Součástí tříd je sociální zázemí. Průběţně je dokupován materiál a doplňovány a obnovovány 

učební pomůcky a aktuální literatura. Učební pomůcky a vybavení je pořizováno pro činnosti 

ve třídách i pro pobyt venku. Postupně je obnovována školní zahrada, plánuje se její 

kompletní rekonstrukce poté, pozemek byl jiţ převeden do vlastnictví obce.  Pro úpravy 

http://www.zskunin.cz/
mailto:stastna.renat@zskunin.cz
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tvořili rodiče s dětmi makety návrhů, bude kontaktována projektantka pro vizualizaci návrhu 

projektu.  

Učitelé, rodiče i návštěvy projevují zpravidla spokojenost s vybavením a vzhledem 

tříd a prostor školy, rodiče oceňují nápaditou a označují jako podařenou rekonstrukci třídy 

Ţabiček v prostorách základní školy.  

 
 Návštěva dětí třídy Sluníček v rekonstruované třídě Ţabiček, podzim 2017 

4. Počet tříd a zapsaných dětí ve školním roce 2016/2017 

Počet tříd v MŠ:           4 

Počet zapsaných dětí v MŠ:   míst 88, zapsáno        84  

Průměrná roční docházka: Berušky (míst 26, zapsáno 24 dětí):   17 

Sluníčka (míst 23, zapsáno 21 dětí):   15 

Ţabičky (míst 20, zapsáno 20 dětí):   16  

Rybičky (míst 19, zapsáno 19 dětí):    14 

Počet dětí ve třídě Sluníček byl sníţen o 3 z důvodu umístění 7 dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami (řečovými vadami).  

 

5. Přijímání a zařazování dětí  

 Děti byly pro školní rok 2017/2018 přijímány na základě podané Ţádosti k přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání v rámci řádného zápisu v měsíci květnu. Pokud se uvolnilo 

místo (díky stěhování rodin, rozhodnutí rodičů o přemístění dítěte do jiné MŠ), byly 

přijímány děti i během školního roku. Děti byly zařazovány do tříd dle poţadavků rodičů a 

dle moţností školy. Třídy jsou věkově heterogenní.  

 Termín řádného zápisu pro nový školní rok 2018/2019 byl zvolen v legislativně daném 

termínu v první polovině měsíce května. Ředitelka školy postupovala při přijímání dětí podle 

předem stanovených kritérií, ke kritériím se předem vyjádřil i zřizovatel školy. Při přijímacím 

řízení na školní rok 2018/2019 byli uspokojeni všichni ţadatelé, kteří přišli k zápisu v řádném 

termínu. 
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 Medová snídaně, listopad 2017 

  

6. Poskytování předškolního vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Ve třídách mateřské školy byla poskytována dětem speciálně pedagogická péče, dle 

doporučení Speciálně pedagogického centra a Pedagogicko psychologické poradny. Ve třídě 

Sluníček sedmi dětem, ve třídě Berušek jednomu dítěti, ve třídě Ţabiček 2 dětem, ve třídě 

Rybiček 2 dětem.  

 Děti s řečovou vadou měly v MŠ zajištěny logopedickou péči, cizinka výuku češtiny. 

Děti měly vypracovány Plány individuálního rozvoje nebo Individuální vzdělávací plány 

a bylo jim poskytováno speciální vzdělávání dle jejich potřeb. Mateřská škola spolupracuje 

při vzdělávání dětí s řečovou vadou s SPC Kpt. Vajdy Ostrava a při vzdělávání cizinky s PPP 

v Novém Jičíně.  

K 1. 9. 2018 budou v MŠ v rámci inkluzivního vzdělávání poskytována podpůrná 

opatření 6 dětem s řečovými vadami.  

 

7. Údaje o výsledcích inspekce prováděných ČŠI 

Komplexní inspekce se konala v březnu ve školním roce 2016/2017. Rozsah, průběh a 

výsledky kontroly jsou k dohledání v registru inspekčních zpráv na webu csicr.cz a na 

webových stránkách školy zskunin.cz. 
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8. Pracovníci školy, rámcový popis personálního zabezpečení 

Předškolní vzdělávání dětí zajišťovalo 8 pedagogů: 

Pedagogické pracovnice 

Jméno a příjmení  pracovní zařazení délka praxe   úvazek 

Bc. Bielová Silvie   učitelka MŠ  16  1.0 

Holišová Vlasta  učitelka MŠ  23  1.0  

Bc. Mičulková Lenka  učitelka MŠ  14  1.0 

Mgr. Schrammová Markéta učitelka MŠ    5  0.9 

Mgr. Šťastná Renáta    učitelka MŠ  29  1.0 

Šislerová Markéta  učitelka MŠ    8  1.0 

Hývnarová Zuzana  učitelka MŠ    4  0.6 

Macháčová Andrea  učitelka MŠ    3  0.6 

Macháčová Andrea  školní asistent    1  0.5 

 

V původní účelové budově mateřské školy je úklid a provoz budovy zajišťován 

školnicí, která současně plní i pracovní povinnosti topiče plynové kotelny (celoročně). 

Ve třídě ve škole a ve třídě v prostorách OÚ je úklid a provoz prostor pro třídy MŠ zajišťován 

pracovnicemi provozu na půl úvazku.  

 

Provozní zaměstnanci  

Jméno a příjmení   pracovní zařazení  délka praxe   úvazek 

Pastorková Jana   školnice MŠ   21  1.0 

Šislerová Lenka  uklízečka     1  0.5 

Bělunková Ludmila  uklízečka     3  0.5 

 

9. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 

Vzdělávání pedagogů probíhalo dle Plánu dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Průběţně učitelé MŠ studovali odborný tisk, literaturu (knihovna MŠ je průběţně 

doplňována knihami a materiály), sledovali aktuální informace k předškolnímu vzdělávání 

na internetových stránkách. Informace a nápady v elektronické formě jsou vyuţívány stále 

častěji. Učitelky obdrţely k absolvovaným kursům a seminářům certifikáty a osvědčení, 
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vypracovávají k nim evaluační dotazníky a záznam, které zkušenosti vyuţijí ve své další 

praxi. Semináře a kursy byly voleny zpravidla z nabídky Kvicu a NÚVD. Učitelé, kteří byli 

proškoleni, vyuţívají získané poznatky ve vzdělávání dětí i v řídící práci, seznamují s nimi dle 

moţností ostatní pedagogy. Nově byli proškoleni pedagogem naší školy i učitelé jiných MŠ a 

dva vzdělávací semináře byly uskutečněny i pro rodiče MŠ.  

 

Kursy a semináře absolvované pedagogy MŠ Kunín ve školním roce 2017/2018: 

Počet 

účastníků 

školy 

Název kursu, semináře Časová  

dotace 

2 Komunikace pro pedagogy 16 h 

1 Plánování předškolního vzdělávání   8 h 

1 Pedagogická diagnostika v MŠ   8 h 

1 Pedagogická diagnostika pro MŠ, metodická podpora   4 h 

1 Podnětné prostředí v MŠ   8 h 

2 Spolupráce a komunikace s rodinou   8 h 

2 Čtenářská pregramotnost  16 h 

1 Praktická podpora individuality dítěte   4 h 

1 Prostředí třídy podporující individualizaci práce v MŠ   8 h 

2 Čtenářská pregramotnost v praxi MŠ   8 h 

2 Praktická podpora individuality dítěte v MŠ   4 h 

1 Sledování a hodnocení pokroků dítěte a efektivní plánování    8 h  

1 Individualizovaný přístup při vzdělávání v MŠ   8 h 

2 Trénink jazykových schopností podle Elkonina – předgrafémová 

a grafémová etapa 

14 h 

1 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga 16 h 

1 Rozvoj osobnosti pedagoga 40 h 

1 Lidské tělo v pohybu s hudbou – Rytmy zimy   4 h 

1 Komunikace pro pedagogy   8 h 

1 Metodická poradna   4 h 

1 Mentoring pro vedoucí pracovníky 40 h 

 

Kursy a semináře, které byly realizovány pro pedagogy jiných MŠ pedagogem naší MŠ: 

- Netradiční plánování v prostředí MŠ (7 osmihodinových seminářů) 

- Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami v MŠ (4 čtyřhodinové semináře) 

- Pravidla v prostředí MŠ (1 čtyřhodinový seminář) 

 

Semináře pro rodiče MŠ, které byly realizovány ve školním roce 2017/2018: 

- Školní zralost (leden 2018), 

- Pravidla (červen 2018). 
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10. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů: 

 

Plánovaný Projekt Mateřské centrum, financování: rodiče dětí (měl proběhnout desátý rok 

realizace): 

 Projekt byl vypracován pro potřebu setkávání mladších dětí a uskutečňování 

společných aktivit s rodiči v obci, účastnit se mohli i rodiče z jiných obcí. Setkávání mělo 

probíhat pro jednotlivé dvojice rodič-dítě v období celého školního roku. Měly být 

uskutečňovány aktivity tělovýchovné, společenské, herní, výtvarné. Lektor, materiál a 

pronájem prostor měl být financován příspěvky rodičů (platba za návštěvu). Projekt nebyl 

realizován pro malý počet zájemců – situaci ovlivnila situace, ţe většina dvouletých dětí byla 

přijata do mateřské školy.  

Projekt Pedagogické poradenské sluţby, financování: rodiče dětí (desátý rok realizace): 

 Projekt byl vypracován pro potřebu řešit špatný stav mluvené řeči a komunikace dětí. 

Dlouhodobý záměr byl postupně realizován (zařazování logopedických chvilek, metodická 

spolupráce učitelů MŠ a niţšího stupně ZŠ, navazující magisterské studium lektora, navázání 

spolupráce se SPC a logogarantem). Lektor a materiál je financován příspěvkem rodičů 

za návštěvu. Plánováno je pokračování projektu. 
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11. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 Do obsahu předškolního vzdělávání jsou zapracovávány celoročně prvky prevence 

sociálně patologických jevů dle Minimálního preventivního programu školy.  

Je vyuţívána Metodika projektu Sluníčko, odborně proškoleny jsou 2 pedagogické 

pracovnice. Je vyuţíván zásobník materiálů a námětů na činnosti.  

Hlavní úkoly, které byly v preventivních činnostech sledovány, byly celoročně zveřejňovány 

na nástěnkách jednotlivých tříd, tak, aby se s nimi mohli seznámit i rodiče dětí a byly 

zaznamenávány do třídních knih.  

 

12. Mimoškolní činnost, akce pro děti i rodinu, mimořádně akce 

 

Ve školním roce  2017/2018 se uskutečnily tyto akce pro děti a pro rodiče s dětmi: 

 Tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi (dvojice), 

 Vánoční besídka s účastí rodin dětí, 

 Odpoledne s mámou, 

 Odpoledne s tátou, 

 Odpoledne s babičkou a dědou, 

 Výlet do Frenštátu pod Radhoštěm na stezku Beskydské nebe,  

 Akce Piknik ve spolupráci s Ekotýmem MŠ s účastí rodin dětí, 

 Divadelní a hudební představení v MŠ, 

 Dopoledne s Mikulášem, čertem a andělem, 

 Pyţamový karneval, 

 Oslava Dne dětí.  
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 Výlet do frenštátu pod Radhoštěm na stezku Beskydské nebe, květen 2018 

 

13. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, do projektů: 

Mateřská škola je zapojena do projektu:  

 MAP OP VVV,  

 Cesta – jde o vzdělávací projekt, jsme přihlášeni na vzdělávání vedoucích 

pracovníků a na oblast předčtenářské gramotnosti a mentoringu (projekt 

pokračuje i v dalším školním roce),  

 Rodiče vítáni (projekt pokračuje),  

 Ekoškola pro MŠ – v dubnu 2017 jsme získali titul jako jedna z 28 MŠ 

v republice, převzali jsme jej 22. 6. 2017 v Senátu české republiky. 

V prvním roce projektu jsme se věnovali jsme se tématům Odpady 

a Voda, ve školním roce 2017/2018 to bylo téma Jídlo. Učili jsme se 

rozlišovat potraviny a suroviny, zkoumali původ jídla, které jíme a 

věnovali se pěstitelství. V dalším školním roce se budeme věnovat tématu 

Prostředí a čeká nás audit pro obhajobu titulu,  

- Projekt České obce sokolské Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 

– po celý školní rok jsme s dětmi cvičily a při vymýšlení pohybových 

aktivit se inspirovaly nápady ze sešitů. Výstupem z projektu byla 

fotodokumentace k pohybovým činnostem. Na konci školního roku byly 

děti odměněny medailemi, diplomy, omalovánkami a pexesem 

s tématikou projektu (plánujeme účast v projektu i v dalším školním roce),  
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 Cvičení v rámci projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, březen 2018 

 

14. Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Mateřská škola spolupracuje s partnery, jsou to: 

- Rodiče dětí, 

- Základní škola Kunín, 

- Pedagogicko psychologická poradna v Novém Jičíně, 

- Speciálně pedagogické centrum v Novém Jičíně, 

- Speciálně pedagogické centrum v Ostravě Zábřehu, 

- Školní druţina při ZŠ a MŠ v Kuníně, 

- Sdruţení rodičů při ZŠ a MŠ Kunín, 

- Klub seniorů v Kuníně, 

- Divadelní a kulturní společnosti, agentury, kulturní zařízení, 

- KVIC Nový Jičín (DVPP pedagogů), NÚVD Ostrava, další vzdělávací 

agentury, 

- Tereza, vzdělávací centrum, z. ú. (Ekoškola pro MŠ).  

 

15. Informace o školním roce, evaluace 2017/2018 
Ve školním roce 2017/2018 bylo v mateřské škole poskytováno předškolní vzdělávání 

84 dětem ve věku 2-7 let. Děti byly rozděleny do tříd Berušky, Sluníčka, Ţabičky a Rybičky. 

První dvě třídy (kaţdá s kapacitou 26 dětí, ale s 26 a se 23 místy pro děti) jsou umístěny 

v původní účelové budově mateřské školy. Třetí třída je vedena jako odloučené pracoviště 

v účelové budově základní školy (kapacita 20 dětí) a čtvrtá třída (kapacita 19 dětí) byla 

zřízena od 2. 5. 2013 v nově zrekonstruovaných prostorách bývalé obecní knihovny.  

Z celkového počtu 84 dětí mělo 7 dětí odloţenou školní docházku (byly jim 

vypracovávány plány osobního rozvoje). Vzdělávání bylo poskytováno 11 dětem se 

speciálními vzdělávacími potřebami (s řečovou vadou, také mají plány rozvoje dle podkladů 

pro odborné vzdělávání) a 1 cizince. Třídy byly věkově smíšené, děti v posledním roce 

předškolní docházky byly ve třech třídách.  

Při řádném zápisu v měsíci květnu byly umístěny děti všech ţadatelů. Místo, které se 

v MŠ uvolnilo v průběhu roku díky stěhování rodiny nebo změnou MŠ pro dítě, bylo 

obsazeno dalšími ţadateli.   

Mateřská škola má školní vzdělávací program nazván Barevná školka. Pedagogové 

pracovali podle tohoto programu, tvořili integrované bloky a tematické plány. Témata 

poskytovala široké moţnosti volby pro učitele i děti a umoţňovala propojení témat 

a nacházení souvislostí mezi věcmi a jevy. Nedílnou součástí práce se kromě reflexe stala také 

evokace a záznam nápadů dětí, které byly pak vyuţívány při tvorbě tematického plánu. Plány 

byly tak tvořeny přímo na míru třídě, ve které vznikaly a děti byly spolutvůrci programu. 
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V ţádné třídě tak nevzniká shodný program, ve všech třídách jsou osobitá témata a k nim 

činnosti. Školní vzdělávací program je k dispozici v tištěné podobě i na webu školy. Systém 

plánování a nevšední tvorba témat byly oceněny v březnu 2017 Českou školní inspekcí a bylo 

doporučeno, aby byla vyuţita moţnost prezentovat je i dalším školám v rámci DVPP, to se ve 

školním roce 2017/2018 uskutečnilo.  

Plánování ve spolupráci s dětmi bylo ovlivněno jejich dosavadními poznatky, 

aktuálními záţitky, zájmy a přáními. Evokace (navození tématu) je zařazována na všech 

třídách v různé míře (nejvíce její úroveň dle pedagogů ovlivňuje věk a zkušenost dětí, děti se 

této činnosti učí nápodobou ve smíšených třídách). Naučily jsme se také zařazovat reflexi 

a pracovat s jejími výstupy (vyuţít reflexi jako formu sdílení, vyuţití pro plánování, 

zveřejňovat výroky dětí rodičům). Plánování s dětmi a vyuţití dosavadních poznatků 

a aktuálního zájmu se stalo hlavním předpokladem učení, které děti baví a naplňuje a za které 

mají i svůj díl odpovědnosti.   

V mateřské škole byl kladen důraz na zásady preventivního programu – rozvíjely jsme 

sebedůvěru a podporovaly rozvoj dětí: máme věkově smíšené třídy, vytvářeli jsme společně 

pravidla, která zajišťují rovný přístup ke všem, spolupracovaly jsme s rodinami, jsme součástí 

ţivota v obci. Podporovaly jsme zdravý ţivotní styl vlastním vzorem i v tématech. Pro rodiče 

jsme úkoly preventivních činností zveřejňovaly na nástěnkách tříd, abychom je s nimi také 

seznámily. Úkoly jsme zaznamenaly i do třídních knih.  

Školní knihovna byla doplněna o další aktuální odbornou a doporučenou literaturu, 

ve škole je k dispozici časopis Informatorium, Učitelské noviny a Poradce ředitelky MŠ.  

Pedagogové mají přístup k počítači s internetem. Po celý rok byl realizován plán kontrolní 

a hospitační činnosti, pedagogové se setkávali na poradách, na operačních schůzkách (při 

směnném provozu MŠ musí být porady realizovány aţ po době provozu MŠ, včetně 

odloučených pracovišť). Na odloučených pracovištích jsou pravidelné kontrolní dny zpravidla 

jednou za 14 dní, mimořádné dle potřeby. Stále více je vyuţívána komunikace formou emailů 

– při 3 pracovištích a směnnosti se tento způsob jeví rychlým a efektivním. Všechny učitelky 

mají pro komunikaci v rámci organizace své profesní emailové adresy.  

Během školního roku jsme se zapojily do projektu MAP OP VVV, do projektu Rodiče 

vítáni, do projektu Ekoškola pro MŠ a do projektu České obce sokolské Svět nekončí za 

vrátky, cvičíme se zvířátky. Vzdělávacími aktivitami jsme zapojeni do projektu Cesta, aktivně 

se jej účastní 3 učitelé MŠ.  

 
 Cvičení v rámci projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, únor 2018 
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Ve školním roce jsme se zapojili úspěšně do výtvarné soutěţe Svět slova. Dařilo se 

nám opět ve vyšší míře spolupracovat s rodiči – více jich má zájem o informace o dětech, 

nabízejí pomoc při akcích, zajímají se o dění ve škole. Někdy je problémem najít dostatek 

času pro sdílení s nimi. Většina rodičů oceňuje podávání informací formou časopisu 

Předškoláček. 

Konec školního roku jsme oslavili akcí s rodinami Piknik. Ta se kvůli nepříznivému 

počasí konala ve vestibulu školy a v jídelně. Po divadelním programu představovaly třídy, 

rodiny, školní kuchyně a Ekotým své tvoření k tématu Jídlo. Pikniku předcházelo vzdělávání 

o pojmech surovina a potravina.  

V budoucnu lánujeme tvorbu projektového záměru na rekonstrukci školní zahrady, do 

plánu budeme počítat s návrhy dětí a rodičů.  

 
Odpoledne s tátou, tvorba maket a výkresů pro nový vzhled školní zahrady u Pastelkové školky, květen 2018 

V rámci osobnostně sociální výchovy se učíme oceňovat se a popisným jazykem 

definovat, co se nám v naší práci daří. Učíme této dovednosti i děti. Kaţdá třída sestavila 

plakát, co se jim ve školním roce dařilo. Kdyţ jsme si pak plakáty četly a sdílely navzájem 

úspěchy, přišly jsme na další věci, které se nám daří a ani jsme si to neuvědomovaly a v jiné 

třídě je učitelky s dětmi pojmenovali. Ještě více jsme si uvědomily, co vše umíme. Ke kaţdé 

dovednosti jsou doklady, důkazy (fotografie, kresby, záznamy..).  

Přinášíme příklady toho, čeho si v naší MŠ v našich třídách na sobě váţíme: 

BERUŠKY: 

- Dařilo se nám kaţdý týden zařadit evokaci a reflexi, 

- Volily jsme takové činnosti, kde se mohly zapojit starší i mladší děti, 

- Při činnosti mohly děti spolupracovat (pracovat na jednom výrobku, činnosti), 

- Dařila se nám prevence sociopatologických jevů, 

- Starší děti podporovaly mladší, učily je, 

- Společně jsme si vytvořili pravidla, dařilo se nám je dodrţovat, 

- Staraly jsme se o rostliny (výsev, výsadba, sadba do záhonů, péče o ně), 

- Dařila se nám práce s Logikem se staršími dětmi a Bambinolukem s mladšími 

dětmi (pomůcky rozvíjející kognitivní dovednosti a sebekontrolu dětí),  

- Dařilo se nám u dětí rozvíjet fantazii (při tvořivých činnostech),  

- Dařila se nám spolupráce s rodiči a příbuznými dětí.  

SLUNÍČKA: 

- Hráli jsme si, tvořili a učili se ve třídě, kde byly děti ve věku 2.5 – 7 let a 

fungovalo to a ještě to bylo fajn, 

- Za to se oceňujeme 2x, protoţe takové věkové sloţení třídy nebývá časté a my 

jsme to zvládli a uţili si to, 
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- Dařilo se nám učit nejmladší děti dovednostem metodou nápodoby, 

- Náš třídní vzdělávací program obsahoval nevšední a zajímavá témata, 

- Dařila se nám evokace, sdílení a komunikace o tématech, 

- Domluvili jsme si společná pravidla a ta jsme vizualizovali, 

- Dařilo se nám průběţně tvořit portfolio kaţdému dítěti, 

- Naučili jsme děti tvořivě konstruovat z Dupla, 

- Umíme pracovat při činnostech ve skupině, 

- Umíme kooperovat – více dětí se podílí na 1 výrobku, 1 práci, 1 činnosti, 

domluví si role a postup. 

ŢABIČKY: 

- Dařilo se nám pracovat s třífázovým modelem učení E-U-R, 

- Děti si samy připravovaly činnosti a my jsme tvořily program podle nápadů 

dětí, 

- Tvořili jsme a učili jsme se dodrţovat pravidla, 

- Učili jsme se proţitkovým učením, 

- Dařilo s nám komunikovat s rodiči a zapojit je do výuky (pomůcky, dílny..), 

- Vzájemně jsme si naslouchali při sdílení v kruhu, 

- Dařilo se nám s dětmi hodnotit činnosti, 

- Dařily se nám kooperativní činnosti, 

-  Děti zvládaly úspěšně řešit konfliktní situace samy, bez pomoci učitele,  

- Zařazovaly jsme často pokusy a hudební činnosti. 

 

RYBIČKY: 

- Společně vytváříme pravidla a učíme se je dodrţovat, 

- Samostatně nebo s dopomocí si naléváme pití a polévku, připravíme si na stůl 

svačinu a oběd, 

- Svlékáme se a oblékáme se samostatně nebo s dopomocí, 

- Při vycházce chodíme ve dvojici s kamarádem a dodrţujeme pravidla 

bezpečnosti při chůzi po chodníku a při přecházení silnice, 

- Uklízíme samostatně nebo s kamarády hračky na své místo, 

- Stavíme z kostek stavby, 

- Dařilo se nám dětem pokládat otevřené otázky, které rozvíjely jejich fantazii a 

myšlení, 

- Dařila se nám diferenciace aktivit pro děti různých věkových skupin, 

- Přizpůsobily jsme prostředí, metody a cíle podle potřeb a věku dětí, 

- Poskytovaly jsme dětem okamţitou zpětnou vazbu se zaměřením, co se 

povedlo, co oceňujeme, v čem dítě udělalo pokrok. 

 
 
 Výlet do Frenštátu pod 

Radhoštěm, stezka Beskydské nebe, květen 

2018 

 

 

 

 

 

Mgr. Renáta Šťastná, vedoucí 

učitelka MŠ 
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19. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Volná příloha výroční zprávy školy. 

 

 

 

Výroční zprávu projednala a schválila Pedagogická rada, konaná dne 31.8.2018 v Základní 

škole Kunín. Všichni pracovníci školy měli moţnost se k výroční zprávě vyjádřit. 

 

Přílohy: 

Fotodokumentace 

Diplomy a pamětní listy 

Zprávy z tisku 

Zpráva o poskytování informací  

Zpráva o hospodaření školy 

Vlastní hodnocení školy 

 

 

Rozdělovník: 

 

1 x Základní škola 

1 x Mateřská škola 

1 x Obec Kunín 

1 x Rada školy 

 

V Kuníně 21.9.2018 

 

 

Mgr. Ivana Machýčková, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

Školská rada schválila dne 2.10.2018



 

 

 


