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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 složení: 

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: 5.9.2018, 2.10.2018, 25.4.2019 

    

1.3. Škola sdružuje: 

 

Mateřská škola    IZO: 107 625 903 

Základní škola    IZO: 102 232 792 

Školní družina    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 2018/2019 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 až 

devátém ročníku.  

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

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

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

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

prostředím, v níž vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu. Žák získá všestranné 

vzdělání na individuální úrovni se schopností zpracovávat informace a komunikovat se 

světem. Vstřícní a přístupní učitelé vedou žáky 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 udržení široké nabídky 

volnočasových aktivit - zájmové kroužky a víkendové akce.  

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

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

„Květinový den“. K utužení vztahů ve škole přispěly pobytové akce pro žáky - Lyžařský 

výcvikový kurz, exkurze a školní výlety. K utvoření dobrých vztahů s rodiči jsme v prosinci 

2018 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 "Žijme bez nudy". Navíc jsme zorganizovali programy s preventivní tématikou pro 

třídní kolektivy na druhém stupni školy a také dvoudenní program s názvem Já, ty, on…my. 

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

životního 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 a úspěšně obhájila titul na další 4 

roky. 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. 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 protipožární tématikou 

pro 2. a 6. ročník, programy policie ČR. Mezinárodní spolupráci navázali naší žáci se žáky 

z Evropy v  rámci projektu E-Twinning. 

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

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

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

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

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

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

opravdu velké množství knih, které si mohou žáci vypůjčit, nebo i odnést. 

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

škola je otevřená rodičům i veřejnosti a komunikuje s nimi. 

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

Štramberku a nově navázali spolupráci se ZŠ ve Vítkově.  
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1.5. Vybavení školy 

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

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

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

V tomto školním roce byly dokoupeny chybějící školní lavice a židle a šatní skříňky pro nové 

žáky. Zakoupeny byly nové učební pomůcky jak na první, tak na druhý stupeň. V jedné třídě 

byly vyměněny vestavné skříně. Sborovna prošla v průběhu letních prázdnin rozsáhlou 

rekonstrukcí. Průběžně byly prováděny opravy a servisy jednotlivých učeben, některé byly 

také nově vymalovány. Škola je vybavena dostatečným množstvím počítačových stanic a 

projekční technikou, k dispozici jsou měřící sondy a notebooky pro žáky. V průběhu školního 

roku byl zakoupen nový server. 

V měsíci září byla slavnostně předána do užívání tělocvična v základní škole.  

Celkovou rekonstrukcí prošla také poslední část školní zahrady. Na tuto rekonstrukci se nám 

podařilo získat peníze z Ministerstva životního prostředí. 

 

 

 

 

 

1.6. Počty žáků a tříd na konci školního roku 

 

celkový počet 

žáků 

počet tříd  

l. stupně 

počet tříd                

2. Stupně 

počet oddělení 

ŠD 

215 5 6 3 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Přehled oborů vzdělávání 
 

Tabulace učebního plánu – školní rok 2018/19 – obor Vzdělání – 79-01-C/01. 

 

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, Ruský jazyk 2 hodiny – RJ 

8. ročník :  Německý jazyk 2 hodiny – NJ 

9. ročník  : Německý jazyk 2 hodiny – NJ 

 

Nepovinné předměty 

Náboženství  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 2018/2019 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 v 5. ročníku 

Mgr. Aneta Žváková učitelka na II. Stupni  

Mgr. Petra Šrubařová učitelka na II. Stupni 

Mgr. Michaela Fižová MD 

Mgr. Jana Omaníková  učitelka na I. a II. 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 Žáková učitelka na I. stupni 

Mgr. Marcela Žídková učitelka na II. Stupni 

Mgr. Tomáš Valentík  učitel na II. Stupni 

Mgr. Kristýna Richterová učitelka na II. Stupni 

Mgr. Alžběta Simertová učitelka na II. Stupni 

Mgr. Ivana Daňková  druhý pedagog v 7.B, speciální pedagog 

Bc. Veronika Poláchová učitelka na II. Stupni      

Mgr. Adéla Dubská  asistent pedagoga v 8. ročníku 

Paní Blanka Kovářová asistent pedagoga v 7. ročníku 

 

Pan Miroslav Šimeček údržbář 

Paní Hana Sváková uklízečka a školnice 

Paní Naděžda Kozáková uklízečka 

Paní Eva Kačírková účetní  

Paní Helena Konečná vedoucí školní jídelny  

Paní Lenka Šislerová pracovnice provozu, sekretářka školy 

Paní Dagmar Malčíková kuchařka 

Paní Naděžda Brišová            kuchařka 

 

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

pedagogické vzdělání doplňuje. Učitelé daného stupně a aprobace mají úvazek stanovený tak, 

aby co největší měrou svou aprobaci využili. 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. I 

vychovatelky školní družiny splňují předepsané vzdělání. 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 

údržbář 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 

údržbář 1 1,00 46 let 

uklízečky + školnice 2 2,00 35-39 let 

účetní 1 1,00 33 let 

administrativní pr. 1 0,5 32 let 

 

3.2. Pedagogičtí pracovníci včetně vychovatelek 

Počet 

pedagogických 

pracovníků 

 Kvalifikace  Velikost 

úvazků 

Délka 

pedagogické 

praxe 

22  21  22,22 1 - 36 let 
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3.3. Věkové složení pedagogických pracovníků: 

 

Věkové 

rozmezí 

Počet 

pedagogických 

pracovníků Od do 

- 30 5 

31 35 5 

36 40 1 

41 45 4 

46 50 1 

51 55 5 

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 nastoupila 

k tomuto studiu na vysoké škole a úspěšně splnila první ročník z dvouletého studia. Studium 

ukončí v červnu 2020. 

 

3.5. Výuka cizích jazyků 

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

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

Povinně se vyučovalo Ruskému jazyku v 7. ročníku – druhý cizí jazyk 

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

Aprobovanost v NJ 0 %, Aprobovanost v RJ 0% 

V 1. ročníku byl vyučován AJ formou nepovinného předmětu 

                                                                                                                                      

3.6. Výuka cizího jazyka a druhého cizího jazyka ve 2. až 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. 

Druhý cizí jazyk  -  Německý jazyk vyučovala Mgr Pavlína Gráfová, která se účastní DVPP 

pro metodiku výuky Německého jazyka. 

Druhý cizí jazyk  -  Ruský jazyk vyučovala Mgr. Alžběta Simertová, která se účastní DVPP 

pro metodiku výuky Ruského 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:     

- náboženství (2 skupiny) – 13 žáků  

- anglický jazyk (1 skupina) – 15 žáků 



 

 

3.8. Počty integrovaných žáků – první až devátý ročník 

 

K 30. 6. 2019 bylo v naší škole na základě doporučení ŠPZ integrováno celkem 43 žáků. 

Z toho 23 žáků prvního stupně a 20 žáků druhého stupně. Z toho 20 žáků pracovalo 

s podporou individuálního vzdělávacího plánu a 7 žáků s podporou asistenta pedagoga.  

13 žáků bylo na základě doporučení ŠPZ (PPP, SPC) zařazeno do předmětu Speciální 

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

1 tříčlenné a 2 dvoučlenné a 1 jednočlenná) s jednohodinovou týdenní dotací. Předmět SPP 

vyučovala speciální pedagožka slečna Mgr. Ivana Daňková. V průběhu reedukační péče 

pracovali žáci s doporučenými speciálními didaktickými pomůckami a využívali také 

počítačové programy.           

V rámci podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byla také 

poskytována pedagogické intervence (dále jen PI). Do PI bylo zařazeno celkem 16 žáků, 

z nich 14 žáků mělo stanovenu 1 vyučovací hodinu a 2 žákyně 2 vyučovací hodiny týdně.   PI 

vedla především speciální pedagožka slečna Mgr. Ivana Daňková, dále se podílely také paní 

učitelky Mgr. Petra Šrubařová, Mgr. Marcela Žídková, Mgr. Jana Žáková a Mgr. Dagmar 

Šťastná. V rámci PI se žáci připravovali na školu zejména v jazykových předmětech, 

v naukových předmětech a v matematice. 4 žáci měli individuální PI a 12 žáků mělo 

skupinovou PI.           

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

Nový Jičín, SPC Ostrava a SPC Nový Jičín.        

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

celkem 4 asistentky pedagoga. V 1. ročníku poskytovala podporu paní Zdeňka Veselá žákovi 

se závažnou vadou řeči. V 5. ročníku působila slečna asistentka Lucie Štanclová u žáka 

se závažnou vadou řeči. V 7. ročníku pomáhala paní asistentka Blanka Kovářová s výukou 

čtyř dětí (2 se se závažnou vadou řeči, 1 s poruchou autistického spektra, 1 se středně 

závažnou poruchou chování) a slečna Ivana Daňková, která v této třídě pracovala jako druhý 

pedagog u žáka se závažnou vadou řeči. V 8. ročníku spolupracovala slečna asistentka Adéla 

Dubská s žákem, jemuž byly diagnostikovány závažné poruchy chování a středně závažné 

poruchy učení.         

Výuka logopedie byla v tomto školním roce doporučena 3 žákům s poruchou řeči a probíhala 

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 žáků přijatých na víceleté gymnázium po 7. r.:  3 

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

Počet dětí v oddělení ŠD: 60 

Počet dětí, které se dostavily k zápisu do 1. třídy: 30 (z toho 7 dětí po OŠD) 

Počet udělených odkladů školní docházky: 6 

Počet žáků s dodatečným odkladem školní docházky: 1 

Počet žáků, kteří ukončili vzdělání po 9. r.: 13 
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Studijní obory  

 

Počet žáků 9. ročníku přijatých do studijních oborů SŠ: 11, z  toho 5 dívek 

 

Název školy Místo Obor 
Počet 

dívek 

Počet 

chlapců 

Mendelova střední škola Nový Jičín Veřejnosprávní 

činnost 

1 

 

0 

 

Gymnázium EDUCAnet Ostrava Gymnázium 1 0 

Gymnázium Nový Jičín Gymnázium 0 1 

Střední průmyslová škola 

stavební  

Val. Meziříčí Stavebnictví 1 1 

EDUCA Nový Jičín Informační 

technologie 

0 1 

Masarykovo gymnázium Příbor Gymnázium 0 1 

Střední škola - COPT Uherský 

Brod 

Technik - puškař 0 1 

VOŠ, SŠ a SOU Kopřivnice Strojírenství 0 1 

SŠ zemědělská a 

přírodovědná 

Rožnov pod 

Radhoštěm 

Agropodnikání 1 0 

Stojanovo gymnázium Velehrad Gymnázium 1 0 

 

Učební obory  

 

Počet žáků 9. ročníku přijatých do učebních oborů SŠ: 2, z toho 0 dívek 

 

Název školy Místo Obor 
Počet 

dívek 

Počet 

chlapců 

VOŠ, SŠ a SOU Kopřivnice Mechanik opravář 

motorových vozidel 

0 2 

 
 

Počet žáků 7. ročníku přijatých do studijních oborů SŠ: 3, z  toho  dívky 

 

Název školy Místo Obor 
Počet 

dívek 

Počet 

chlapců 

Gymnázium Nový Jičín Gymnázium 3 0 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Výsledky vzdělávání žáků 
 

Prospěch na konci 1. pololetí 

 

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Neklasifik

ováno 

1. 17 17 0 0  

2. 19 14 5 0 2 

3. 19 17 2 0 1 

4. 30 25 5 0  

5.  27 7 20 0  

Celkem za 1.st. 112 80 32 0  

6. A 14 6 8 0  

6. B 19 7 12 1  

7.A 16 8 8 0  

7.B 18 8 10 0 1 

8. 21 10 11 1  

9. 13 8 5 0  

Celkem za 2.st. 101 47 54 0  

Celkem 213 127 81 1 4 

Počet žáků individuálně vzdělávaných dle § 38 školského zákona: 4 

             § 41 školského zákona: 0 

 

 

Prospěch na konci 2. pololetí 

 

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Neklasifik

ováno 

1. 17 17 0 0  

2. 18 13 3 0 2 

3. 20 18 1 0 1 

4. 30 24 6 0  

5.  29 12 17 0  

Celkem za 1.st. 114 84 30 0  

6. A 14 4 10 0  

6. B 19 6 12 1  

7.A 16 8 8 0  

7.B 18 8 9 0 1 

8. 21 11 10 0  

9. 13 7 6 0  

Celkem za 2.st. 101 44 56 1  

Celkem 215 128 82 1 4 

 

Počet žáků 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 

žáka 

Průměrný 

počet 

neomluven. 

hodin na 

žáka 

Počet 

žáků s 

2.st. 

z chování 

Počet 

žáků s 

3.st. 

z chování 

1. 

stupeň 

3228 11 28,82 0,10 0 0 

2. 

stupeň 

3845 6 38,06 0,06 1 0 

Celkem 7073 17 33,95 0,07 1 0 

 

Absence a chování ve druhém pololetí 

 

 

Omluven. 

hodin  

celkem 

Neomluv. 

hodin 

 celkem 

Průměrný 

počet 

omluven. 

hodin na 

žáka 

Průměrný 

počet 

neomluven. 

hodin na 

žáka 

Počet 

žáků s 

2.st. 

z chování 

Počet 

žáků s 

3.st. 

z chování 

1. 

stupeň 

3353 0 29,41 0 0 0 

2. 

stupeň 

4369 6 43,25 0,06 1 0 

Celkem 7722 6 36,99 0,03 1 0 

 

 

Testování žáků 

 

Pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků používáme jako podpůrný materiál testování žáků 

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

ročníků.  Žáci 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 žáci měli lepší výsledky než 

celorepublikový průměr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

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

 

2. Preventivní aktivity pro žáky 

 

a) jednorázové: 

  

Aktivita Popis 

Ekotým Beseda v ŠD 

Ekovýlet 

Společná schůzka Ekotýmů MŠ a ZŠ 

Ekosetkání škol 

Ekoankety 

Převzetí Ekotitulu v Praze 

Sportovní soutěže Miniházená 

Halová kopaná 

Florbal 

Vánoční laťka 

Kopřivnická laťka 

Vybíjená 

Street hockey 

Minifotbal 

Štafetový pohár 

Exkurze 

 

Biologicko – zeměpisná vycházka 

Knihovna 

Moštárna 

Podpora volby povolání 

Planetárium 

Hrabyně, Krkovičky – v rámci 2. sv. války 

Vycházka s myslivci 

Od císaře pána k bolševikovi 

Besedy Němčina je super! 

Erasmus days – Nový Jičín 

Adolf Dudek (ilustrátor) 

Škola v pohybu 

Policie ČR 

Hasič 

Pracovní úřad (volba povolání) 

Starostka obce 

Veselé zoubky 

Další soutěže Soutěž mladých zoologů v ZOO Ostrava 

Dopravní 

Sběr žaludů a kaštanů 

Pěvecká soutěž O zlatou notičku 

Výtvarná 

Literární 

Recitační soutěž 

Olympiády (Z, Př, Ch, D, ČJ…) 

Myslivecká (ve spolupráci s myslivci) 
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Kulturní akce Vystoupení pěveckého sboru 

Halloweenské tvoření s rodiči 

Loutkový kroužek – představení 

Obecní ples 

Školní ples 

Divadelní představení 

Vánoční posezení 

Módní přehlídka 

Maškarní karneval pro děti 

Bruslení 

Velikonoce – tematické dny dle oblečení 

Vycházka s Morenou 

Sled čarodějnic 

Májové vystoupení žáků 

Dramatický kroužek – představení 

Projekt 72 hodin Výsadba kdouloní ve školní zahradě 

eTwinning Mezinárodní projekty v anglickém jazyce 

Významné dny Den Země 

Květinový den 

Den matek 

Den obce 

Dětský den 

Den otevřených dveří 

100 let vzniku Československa 

Sv. Martin - Martin na bílém koni 

Projekt Já, ty, on… 

my 

Jednou za 2 roky, VIII. a IX. ročníku 

Lyžařský kurz Troják – Hostýnské vrchy 

Branný den Ochrany člověka za mimořádných 

událostí 

Branný závod 

 

b) průběžné: 

• zařazování problematiky zdravotně závadných látek do výuky přírodopisu, člověk 

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

plány). 

• realizace „Zdravého životního stylu“ v jednotlivých vyučovacích předmětech podle  

ŠVP 

• Zásady fair-play v hodinách tělesné výchovy 

• Stmelovací hry v hodinách občanské výchovy 

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

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

• využívání filmů s danou problematikou ze školní videotéky 

• využívání schránky důvěry, odpovědi na dotazy 

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

• stanovení konzultačních hodin metodika prevence a výchovného poradce  

• zapojení žáků do volnočasových aktivit (zájmové kroužky ve škole, celoškolní 

sportovní soutěže, TJ Sokol Kunín, DDM, ZUŠ)  

• předávání informačních letáků žákům 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 „Žijme bez nudy“ na plenární 

schůzi Sdružení rodičů 

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

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

pro žáky) 

 

b) průběžné:  

• individuální pohovory s rodiči jednotlivých problémových žáků 

 

4. Informovanost pedagogického sboru 

                

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

preventivním programem „Žijme 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 žákovský parlament pod vedením Mgr. Kristýny Richterové. Nově 

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

učitelům, žákům a zákonným zástupcům. 

 

5. Předpokládané preventivní aktivity pro školní rok 2019/2020 

 

jednorázové: 

• Sportovní soutěže, exkurze, besedy, další soutěže, kulturní akce, přírodovědná 

vycházka 

• Branný den pro žáky všech ročníků 

• Projekt Já, ty, on… my pro žáky 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 

 

průběžné: 

• pravidelná jednání žákovského parlamentu  

• další vzdělávání metodika prevence a výchovného poradce  

• aktivní činnost školního poradenského pracoviště 

• využití 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 

• zapojení žáků do školních projektů, akcí a soutěží  

• zapojení žáků do volnočasových aktivit 

• využívání schránky důvěry, odpovědi na dotazy 

• aktualizace informačního panelu 

• spolupráce s pedagogickými pracovníky při jednotlivých aktivitách 
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• 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 žáků 

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

odbor, ČČK 

   

6. Žákovský parlament 

Ve školním roce 2018/2019 pracoval žákovský parlament v tomto složení: 

 

Koordinátor žákovského parlamentu: Mgr. Kristýna Richterová 

 

6. A – Andrea Nábělková, Erik Knápek 

6. B – Marie Konvičková, Daniela Gazdová 

7. A – Klára Hrdinová, Anna Klossová 

7. B – Alžběta Kadlecová, Sára Matušů 

8. A – Lucie Pallová, Zuzana Jalůvková 

9. A – Lucie Brišová, Tereza Černá 

 

Zasedání školního parlamentu probíhalo od října pravidelně každou 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 spolužáků.  

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

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

respektovat. 

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

stmelování třídních kolektivů.  

Na podzim se uskutečnil Hallowenský den, kdy mohli žáci přijít do školy v masce a užít si 

strašidelnou atmosféru. V období předvelikonočním se uskutečnily tzv. předvelikonoční dny, 

tentokrát ve stylu country, ve stylu námořníků a ve stylu retro. Během těchto dnů se nejen 

žáci, ale i učitelé oblékali do stanoveného oděvu a užili si spoustu legrace.  Nejakčnější třída 

3. A obdržela sladkou odměnu. Na přání žáků druhého stupně proběhla v květnu a červnu 

opět soutěž čistoty tříd. Vítězná 6. B třída si po zásluze vychutnala sladkou odměnu v podobě 

nanukových dortů. 

 Vzhledem k velkému zájmu dětí vyjádřit spokojenost ve vztahu mezi žákem a učitelem 

proběhlo mezi žáky druhého stupně v červnu na toto téma dotazníkové šetření, ve kterém se 

žáci velmi pochvalně vyjádřili k práci svých učitelů.      

O průběhu a výsledcích všech konaných aktivit školního parlamentu byli žáci průběžně 

informováni prostřednictvím nástěnky umístěné ve vestibulu školy nebo prostřednictvím 

školního rozhlasu. 

V následujícím školním roce by žáci deváté třídy rádi zažili „Školu naruby“ a zkusili si 

vyučovat na prvním stupni své mladší spolužáky.      

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

spojovací chodbě směrem do školní jídelny a aktualizaci tzv. rozcestníku. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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. Ivana Daňková – školní speciální pedagog 

    Mgr. Renáta Šťastná – školní speciální pedagog – logoped 

    Mgr. Ivana Machýčková – ředitelka školy 

 

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

úkolem je poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům, jejich zákonným 

zástupcům a pedagogům.         

   Ve funkci vedoucího školního poradenského pracoviště působí 

výchovná poradkyně Mgr. Kristýna Richterová. Jako vedoucí má na starosti koordinaci 

poradenských služeb ve škole zaměřených na oblast kariérového poradenství, na péči o žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami a také na péči o žáky mimořádně nadané.   

            

Za hlavní cíl jsme si stanovili poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i 

jejich rodičům v následujících oblastech: 

1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

2. Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem 

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

4. Kariérové poradenství – profesní orientace žáků 

5. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování 

 

Pro letošní rok jsme si stanovili dvě priority: 

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

žáky nadanými 

2. Kariérové poradenství – informovat rodiče vycházejících žáků o termínech 

odevzdávání přihlášek na SŠ a termínech jednotné přijímací zkoušky 

Závěr 

Školní poradenské pracoviště má na ZŠ Kunín za sebou 3 roky své činnosti. Všechny hlavní 

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

si, že kvalita poskytovaných služeb se drží na velmi kvalitní úrovni a školní poradenské 

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

pomoc obracejí žáci, rodiče i učitelé. V letošním školním roce pracoval ve škole speciální 

pedagog a jeho práce byla hodnocena při kontrolách a vyšetřeních ŠPZ velmi kladně. 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

         
       Pedagogičtí pracovníci školy se zúčastnili dalšího vzdělávání v těchto oblastech: 

        

       Integrované dítě 

• ADHD 

• Práce s dětmi se SVP 

• Specifické poruchy učení 

• Role školního speciálního pedagoga ve škole 

• Školní systemické konstelace 

• Primární logopedická intervence 

• Genetická metoda čtení 

• Jak vést reedukační skupiny 

• Talent a co s ním? 

        

Zdravý životní styl 

• Základy první pomoci 

• Jak čelit nebezpečným situacím 

• Konference Eko 

• Setkání koordinátorů EVVO 

• Hygienické minimum 

 

Klíčové kompetence učitele, pedagogické inovace 

• Formativní hodnocení II 

• Reakce žáků 

• Výtvarný nápadník 

• Adventní dekorace 

• Matematika pro život 

• Učíme němčinu hravě 

• Výrobky z přírodních materiálů 

• Metody a formy práce čtenářské gramotnosti 

• Aktivizující metody výuky 

• Motivace žáka 

• Objektivní hodnocení 

• Prožitkové aktivity 

• Projektová výuka 

• Čtenářská dílna 

• Burza nápadů matematiky 

• Burza nápadů chemie 

• PIRLS a jeho využití 

• Jak být autoritou 

• Jak si poradit s nekázní dětí 

• ABAKU 

 

 

 Informační technologie 

• IT Konference 

 



 

 

       Efektivní řízení škol 

• Metodické poradny 

• Základní vzdělání z pohledu ČŠI 

• Inspirace pro zvyšování kvality 

• Právní vědomí pro ŠD 

• Šablony II 

• Rozpočet školy 

 

    Jazykové vzdělávání 

• E – Twinning 

• Zahraniční stáž - Anglie 

 

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 využívány ve vyučovacích hodinách i při 

celoškolních projektech. Díky dalšímu vzdělávání jsou vyučovací hodiny pestřejší, 

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

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

kurzů přináší své ovoce. Pedagogové již se samozřejmostí používají počítač k přípravě na 

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

také zorganizováno několik vzdělávání SBOROVNA  - kurz ADHD a  Aktivizující metody ve 

vyučování., který byl pobytový, kurz Formativní hodnocení II. a školení První pomoci. 

Většina pedagogů byla proškolena v oblasti mezinárodních projektů E – Twinning a 

v matematické dovednosti s ABAKU. Do projektu CESTA, který organizuje KVIC po dobu 4 

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

 

 

8. Výsledky inspekce provedené ČŠI 
 

V tomto školním roce neproběhla v naší škole inspekce ČŠI. 

Komplexní inspekce se konala v březnu ve školním roce 2017/2018. 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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9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

9.1. Zájmové útvary 2018/2019 

kroužek Určeno Den Hodina vedoucí 

Sportovní */ŠD 1. - 5. třída pondělí 14.00 - 14.45 L. Štanclová 

Florbal 3.- 4. třída pondělí 13.15 - 14.00 D. Šťastná 

Kuchtík  1. - 5. třída pondělí 15.00 - 15.45 D. Šťastná 

Taneční 1. - 9. třída úterý 14.00 - 14.45 K. Kocmichová 

Keramika 1. - 9. třída úterý 14.00 - 15.30 J. Ožanová 

Logik (logic. a 

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

Dramatický 4. - 9. třída úterý 13.45 - 15.00 I. Csibová 

Projekty v AJ        

(e - Twinning) 6. - 9. třída úterý 13.00 - 14.00 
S. Karlíková/                

J. Omaníková 

Zobcová flétna pokročilí úterý 13.30 - 14.15 J. Žáková 

Cvičení z Čj a M 9. třída středa 13.45 - 15.15 
A. Žvaková/                 

P. Šrubařová 

Gymnastika 3., 4. třída lichý,  

starší sudý týden středa 13.45 - 14.45 T. Valentík 

Kuchtík  1. - 5. třída středa 15.00 - 15.45 Z. Veselá 

Loutkové divadlo 1. - 3. třída středa 12.45 - 13.30 A. Piecková 

Sborový zpěv 5. - 9. třída čtvrtek  13.45 - 14.45 A. Žvaková 

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

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

Školní časopis 6.-9.třída pátek 13.45 – 14.30 A. Simertová 

Keramika 1. - 9. třída čtvrtek  
13.00 -  14.00 (1.st.)         

13.30 -  15.00 (2. st.) S. Karlíková 

 

 

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

na klavír a kytaru a výtvarný obor. Na klavír hraje 10 žáků, na kytaru 7 žáků a do 

výtvarného oboru dochází 11 žáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.2. Účast v soutěžích a olympiádách v okresním kole 

 

Fyzikální olympiáda 
1.místo David Kocurek, VIII.tř.. 

 

Matematická 

Pythagoriáda 
 

Martin Kozár, VII.B tř. 

Klára Přadková, VII.A tř. 

František Hynčica, V.tř. 

Dějepisná olympiáda 
28. místo 

47. místo 

David Kocurek, IX.tř. 

Lucie Vlková, VIII.tř. 

Olympiáda z ČJ 25.místo 
Zuzana Jalůvková, VIII.tř. 

Josef Glogar, IX.tř. 

Olympiáda z AJ 8. místo Josef Glogar, IX.tř. 

Matematická olympiáda 8. místo František Hynčica, V.tř. 

Jan Demeter, V.tř. 

Archimediáda 7.místo Jakub Matoška, VII.tř. 

Martin Kozár, VII.tř. 

Biologická olympiáda  Klára Přadková, VII.tř. 

Matylda Madurová, VII.tř. 

David Kocurek, VIII.tř. 

Ondřej Dočkálek, IX.tř. 

Tomáš Kučera, VIII.tř. 

Zeměpisná olympiáda 20. místo 

22. místo 

David Kocurek, VIII.tř. 

Karolína Boháčová, VI.tř. 

ZOO Ostrava  7. místo, 11.místo Tým žáků 1. stupně 

Biblická olympiáda 7.místo Magdalena Mičulková, VI.tř. 

O zlatou notičku 1.místo Zuzana Jalůvková, VIII.tř. 

Miniházená 3.místo III.-V.tř. 

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

Florbal 2.místo Tým žáků 2. stupně 

Kopřivnická laťka 2.místo 

3.místo 

Josef Glogar IX.tř. 

Filip Černý VI.tř. 

 

 

Dále se žáci školy zapojili do těchto soutěží: 

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

Z dalších soutěží: matematický a přírodovědný klokan, Hravě žij zdravě, Finanční 

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

města Bílovce, Požární ochrana očima dětí, myslivost a lesní zvěř, Western, Krásná jako 

kvítka, Můj sen, Knižní klub Fragment. 

Žáci se zapojili také do celoškolních soutěží. Dne 19.l2.2018 byla pro žáky VI. – IX. tř. 

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

vybíjené, florbalu a fotbalu.  
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9.3. Akce, které probíhaly ve spolupráci školy, Sdružením rodičů a Obecního úřadu: 

 

 Přehled akcí 2018/2019 

Datum Akce 

27.8. 1. Pedagogická rada 

4.9. Slavnostní zahájení školního roku 

5.9. Rada školy 

6.9. Zeměpisná vycházka pro 7.-8.r. 

13.9. Soutěž v ZOO Ostrava 4.,5.r. 

18.9. Beseda 9. ročník na Obecním úřadě Kunín 

20.9. Preventivní program Dopravní policie 1.,2.,r., MŠ 

22.9. Den otevřených dveří v nové tělocvičně 

24.9. Beseda - Ekotým ve ŠD a MŠ 

25.9. Focení prvňáčků 

27.9. Ekovýlet 

2.10. Třídní schůzky, plenární schůze SR, Rada školy 

8.10. Beseda 9.r. na Úřadu práce v NJ 

9.10. Beseda 3. ročník na Obecním úřadě Kunín 

12.10. Erasmus days  - 9.ročník v NJ 

12.10. Projekt 72 hodin 

18.10. Dopravní hřiště 4.ročník 

19.10. Převzetí ocenění e-Twinning v Plzni 

24.10. Gemma 8.,9.ročník 

26.10. 100 let ČR - celoškolní projekt, strom svobody 

26.10. Školní vysílání 9.ročník 

29.-30.10. Podzimní prázdniny 

31.10. Haloweenské odpoledne s rodiči 

31.10. Florbal 4.,5. ročník 

5.-6.10. Preventivní program Já, ty, on…my 

11.11. Vítání občánků - zajištění programu 

13.11. Vánoční focení 

19.11. Den obce  - filmové představení 

21.11. Ekokonference Ostrava 

21.11. halová kopaná Nový Jičín 

27.11. Konzultace pro rodiče 

5.12. Návštěva z Nebe a pekla 

13.12. Florbal 4.,5. ročník 

17.12. Vystoupení loutkového divadla pro MŠ 

18.12. Posezení pod vánočním stromem 

19.12. Kopřivnická laťka 

21.12. Besídky ve třídách, turnaje 

21.12. Vánoční rozhlasové vysílání  

8.1. Miniházená 

9.1. Florbal finále Kopřivnice 

23.1 - 25.1. Testy Kalibro pro 9.ročník 

29.1. Pedagogická rada  

29.1. Recitační soutěž  - školní kolo 

30.1. Beseda Blackaut pro 8.,9.r. 

31.1. Školní vysílání 

31.1. Rozdání vysvědčení za 1.pololetí 



 

 

1.2. Pololetní prázdniny 

15.2. Obecní a školní ples 

16.2. maškarní ples pro děti 

21.2. Beskydské divadlo 3,4.ročník 

18.2 - 22.2. Lyžařský výcvikový kurz 

22.2. Persie - cestopisný program 

25.2. - 1.3. Jarní prázdniny 

5.3. Show A. Dudka ve školní družině 

6.3. Street hockey 

7.3. Den otevřených dveří v nové tělocvičně 

7.3. Veselé zoubky - projekt pro 1.r. 

7.3. Požární ochrana 2,6.r. 

8.3. Beskydské divadlo 8,9.r. 

15.3. Vysílání školního rozhlasu 

19.3. Vybíjená Nový Jičín 

20.3. Beskydské divadlo 6.7.r. 

21.3. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

21.3. Návštěva ŠD v obecní knihovně 

22.3. Požární ochrana 2,6.r. 

25.3. Beskydské divadlo 1,2.r. 

26.3. Setkání metodiků prevence 

28.3. Škola nanečisto 1.setkání 

28.3. Škola v pohybu 1.,3.r. 

3.4. Vynášení Moreny ve ŠD 

3.4. Přehlídka technických profesí v Kopřivnici 

8.4. Audit Ekoškoly 

8.4. - 12.4. Školní kolo Dopravní soutěže 

10.4. Ukázková hodina NJ v 6.r. 

10.4. Dopravní vycházka ve ŠD 

12.4. Jednotná přijímací zkouška 

16.4. Minifotbal 7,8,9.r. 

16.4. Zápis do 1.třídy 

18.4. Velikonoční prázdniny 

23.4. Pedagogická rada  

25.4. Konzultace pro rodiče 

25.4. Rada školy 

25.4. Beseda na Policii ČR 8.r. 

25.4. Škola nanečisto 2.setkání 

29.4. Den země 

29.4. Čarodějné spaní ve škole 

29.4. Školní vysílání 5.ročník 

30.4. Exkurze - Hrabyň, Darkovičky 

30.4. Dopravní hřiště 4.ročník 

2.-3.5. Ředitelské volno 

7.5. Květinový den 

7.5. Zápis do MŠ 

10.5. Štafetový pohár 

13.5. Bezpečné sexuální chování 9.r. 

16.5. Besídka pro maminky 3.r. 

17.5. Focení tříd 
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18.5. Myslivecká soutěž 

20.5. SCIO 8.r. 

23.5. Májové vystoupení dětí 

23.5. Škola nanečisto 3.díl 

28.5. Beskydské divadlo 5.r. 

30.5. Dětský den ve škole s rodiči 

31.5. Školní vysílání 4.r. 

5.6. Schůzka s rodiči 5.ročníku 

12.6. Předání nové školní zahrady, proškolení 

14.6. Školní výlet 1,2.r. Suchdol nad Odrou na farmu 

16.-18.6. Školní výlet Praha 5.r. 

17. - 18.6. Školní výlet Spálovský mlýn 9.r. 

18.6. Školní výlet 6.r. Ostrava 

19.6. Branný den 

20.6. Pedagogická rada  

21.6. Školní výlet 7.,8.r. Moravský kras 

21.6. Převzetí titulu Ekoškola v Praze 

21.6. Beseda s myslivci 5.,6.r. 

23.6. Školní výlet 3.,4.r. Březová 

24.6. Exkurze Planetárium Ostrava 5.,9.r. 

24.6. Vystoupení loutkového divadla pro rodiče 

25.6. Pohádková stezka v MŠ 

26.6. Vystoupení dramatického kroužku pro rodiče 

27.6. Setkání starostky obce a žáků 9.třídy 

28.6. Slavnostní ukončení školního roku, ocenění 

1.7. - 30.8. Letní prázdniny 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ekologické minimum 

 

  Ve školním roce 2018/2019 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, Ekoškolka, Obecní úřad Kunín, zámek Kunín, Myslivecké sdružení 

Kunín, KÚ MSK.  

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

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

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

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

žáci školy 1815kg kaštanů a žaludů. 

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

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

6. 9. 2018 proběhla biologicko-zeměpisná vycházka po Kuníně s názvem „Co nám teče za 

humny“ pro 7. a 8. ročník. Žáci zjišťovali u vybraných vodních zdrojů kvalitu vody a 

zkoumali vodní faunu. Také měřili orientaci objektů vůči světovým stranám.  

  Z projektu Badatelská školička využíváme pracovní lekce během vyučování ekologie  

a přírodopisu. 

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

každý rok okrasnými květinami a truhlíky s muškáty a udržovali záhonky.  

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

každoročním hrabáním spadaného listí, úpravou záhonů, skleníku, údržbou naučných popisů 

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

prodávat sazenice u příležitosti 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 nashromáždili 580 kg vršků, které 

jsme prodali firmě Ekodeal. Nadále sbíráme baterie, papír, staré mobily k dalšímu využití 

drahých kovů a drobné elektro. Letos jsme nasbírali pouhých 200kg starého papíru. Je vidět, 

že kontejnery na papír v obci dobře fungují a je otázka, zda pořádat sběrový týden papíru. 

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 využíváme k vysypávání nádob na tříděný odpad, které máme rozmístěny po celé škole. 

O čistotu a vyprazdňování nádob se starají žáci 2. stupně. 

  Členové ekotýmu a žáci, kteří se výrazně podílejí na ekologických aktivitách, jeli 27. září na 

výlet do Dinoparku Ostrava.   

  Rok 2019 dle OSN byl vyhlášen Mezinárodním rokem periodické soustavy prvků k 150. 

výročí jejího vzniku a zároveň rokem jazyků, zejména domorodých a zanikajících. Rokem 

ptáku byla vybrána Hrdlička divoká. Tématy se zaobíraly třídy během výuky ekologie, 

dějepisu, jazyků, občanské a výtvarné výchovy.  

  Celoroční práce k 100. výročí naší země jsme zakončili v pátek 26. 10. 2018 celodenním 

projektem a výsadbou lípy s památeční deskou. Práce jednotlivých tříd jsme vystavili ve 

spojovací chodbě. 

  V pondělí 29. 4. 2019 jsme měli naplánovaný Den Země – vycházku do obory, úklid v okolí 

řeky Jičínky, počítání stromů napadených jmelím a vycházku s myslivci spojenou s úklidem 
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přírody. Bohužel počasí nám nepřálo, v náhradním termínu se uskutečnila pouze vycházka 

s myslivci a to bez úklidu, protože tráva už byla vysoká. Oslavili jsme také Den vody 22. 

března a Den meteorologie. 

  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,…. Využíváme pracovní listy a 

aktivity z výše uvedených ekologických organizací. 

  Žáci 7. a 8. ročníku se zúčastnili programu Planeta Země 3000 – Persie. 

   Místní myslivecké sdružení opět připravilo pro naše žáky znalostní soutěž o přírodě a v 

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

informace a znalosti. Jako obvykle byl zájem veliký – 155 soutěžících. Soutěž se konala      

18. května. Letos sdružení rozdělilo soutěžící do dvou kategorií – mladší a starší. 

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

výtvarná soutěž kEV, Medicína v historii.  

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

hodin, kdy žáci 8. a 9. třídy ve spolupráci s obecním úřadem vysadili na vybraných místech 

kdouloně obecné. Dva žáci IX. třídy vystoupili se svojí prezentací na soutěži MSK 

Ekoenergie – Chytrý region v Ostravě na SŠ teleinformatiky. 

Členové ekotýmu pracují celoročně, pravidelně se schází, řeší různé ekologické problémy i ve 

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

ekoauditu Ekoškoly vypracovali a vyhodnotili dotazník na nové téma doprava (jak se 

dopravuješ ty do školy?), v měsíci březnu sledovali každý den, zda nejsou překročeny 

povolené limity látek znečišťujících ovzduší. Zaštítili soutěž nadace Tereza Obyčejné 

hrdinství – 7 malých výzev, jak zlepšit svět. 

  V dubnu pak proběhl ekoaudit a na jeho základě jsme znovu obhájili titul Ekoškola na další 

4 roky Ekoškolka na 2 roky. Certifikáty pak slavnostně přebrali vybraní členové ekotýmu 

s paní učitelkou Csibovou a zástupci školky 14. 6. 2019 v Praze v Senátu ČR.  

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

  Celá škola je zapojena do programu Mléko a ovoce do škol, Zdravé zuby.  

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

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

seminář. 

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

Těšíně Mgr. Renáta Šťastná. 

  Letos na jaře došlo na splnění dlouholetého přání: začala rekonstrukce zahrady. Ze získané 

dotace Ministerstva Životního prostředí byla opravena poslední, největší a nejnákladnější, část 

školní zahrady. Nacházejí se zde naučné prvky spolu s odpočinkovými i zábavnými, ale i 

pracovní (vyvýšené záhony). Slavnostní otevření zahrady pro širokou veřejnost proběhne na 

začátku příštího školního roku. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.5. EKOTÝM – EKOŠKOLA 2018/2019 

 

Ekotým 

 

4. třída             Lucie Hanáčková 

                        Adam Jalůvka 

5. třída             Kristýna Gazdošová 

                        Amálie Madurová 

6.A                  Adéla Černá 

                        Michael Holub 

6.B                  Daniela Gazdová 

                        Jakub Dočkálek 

7.A                  Klára Přadková 

                        Eva Gajdošová 

                        Daniela Navrátilová 

7.B                  Daniel Haman 

                       Jakub Matoška 

8. třída             Robin Březina 

                        Jiří Navrátil 

                        Matěj Hub 

9. třída             Lucie Brišová 

                        Ondřej Dočkálek 

                        Filip Horňáček 

 

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

 

Schůzky Ekotýmu probíhaly každý měsíc během celého školního roku. 

Plán činností – témata VODA, ENERGIE, ODPADY, PROSTŘEDÍ, DOPRAVA 

 

Úkoly Ekotýmu – zveřejněno na nástěnce a stránkách školy 

 

 

ENERGIE  

 

➢ Sledování teploty ve třídách (měření) 

➢ Sledování spotřeby energie v ZŠ (plyn, elektřina) 

➢ Nesvítíme zbytečně? (průběžné sledování) 

➢ Kontrola těsnění oken v budově školy 

➢ Zjištění ceny izolačních desek za topením ve třídách 

 

VODA 

 

➢ Sledování spotřeby vody v ZŠ 

➢ EKOčisticí prostředky pro úklid, ŠJ 

➢ Kontrola vodovodních kohoutků (průběžně) 

➢ Umístění ekocedulek Šetři vodou  

➢ Světový den vody – prezentace ve třídách 
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ODPADY 

 

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

➢ Využívání 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)  

➢ Černé skládky v obci – monitoring 

➢ Beseda ve ŠD a MŠ o třídění odpadu 

➢ Projekt Ekoenergie 18 – Chytrý region v Ostravě 

 

PROSTŘEDÍ  

 

➢ Školní zahrada – úprava, sklizeň, péče 

➢ Pěstování a zpracování bylinek a ovoce ve školní zahradě 

➢ Den Země – celoškolní projekt 

➢ Květinkové dny – prodej sazenic 

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

➢ Projekt 72 hodin – výsadba kdouloní 

➢ Rekonstrukce tělocvičny 

➢ Rekonstrukce školní zahrady – Zahrada her a poznání 

➢ Výzdoba oken a dveří v ZŠ 

➢ Ekokodex přeložen do AJ, NJ, RJ 

➢ Projekt 100 let republiky – výsadba Stromu svobody 

➢ Posezení pod vánočním stromem – dílny s rodiči 

 

DOPRAVA 

 

➢ Anketa Způsob dopravy do školy -  pro žáky a učitele 
➢ Sledování a vyhodnocování kvality ovzduší v regionu a emise škodlivých látek 
➢ Zjištění hlavních dodavatelů potravin do ŠJ 
➢ Měření a porovnávání hodnoty hluku v okolí školy 
➢ Řešení bezpečnostní situace před ZŠ – vytvoření studie 

 

EKOKODEX ZŠ KUNÍN 
 

ŠETŘÍME – vodou, elektřinou, teplem, papírem 

 

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

elektrospotřebiče, víčka 

 

ZAPOJUJEME SE – do ekologických soutěží 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  - živou i neživou přírodu 

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

V září 2018 se ekotým a nejlepší žáci ve sběru PET vršků zúčastnili výletu do Dinoparku v 

Ostravě. 

Zapojili jsme se do Kampaně obyčejného hrdinství – 7 výzev pro ekologickou změnu v ČR. 

V roce 2018/2019 jsme splnili úkoly plánu činností, velmi dobře probíhala komunikace s OÚ 

v Kuníně, který náš ekotým pravidelně navštěvuje. 

V lednu 2019 jsme zpracovali analýzu stavu školy v oblastech Energie, Odpady, Voda, 

Prostředí školy a nově v oblasti Doprava. 

V dubnu proběhl audit z Ekoškoly a na jeho základě jsme potřetí obhájili titul EKOŠKOLA 

pro období 2019 – 2023, jenž jsme převzali v červnu 2019 na Staroměstské radnici v Praze. 

 

 

9.6. Spolupráce s MŠ 

 

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

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

děti, informace pro rodiče 

      -     Divadelní představení dramatického kroužku 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 žáků 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, vždy několikrát za školní rok. V tomto školním roce pokračovalo 

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

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

Škola prezentuje své aktivity také na konferencích školy a dnech otevřených dveří. 
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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 žaludů), 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 každoročně zveme na naše divadelní 

představení.  

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

Women získalo 12 dětí naší školy příspěvek na obědy na období září 2018 – červen 2019. 

S obcí Kunín spolupracujeme při úklidu vytyčených lokalit, připravujeme kulturní vystoupení 

pro Vítání občánků, děláme vzájemné návštěvy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Sebeevaluace 
 

Nejdůležitější úkoly ve školním roce vycházejí především z činnosti školy za školní rok 

2018/2019, ze sebehodnocení minulého školního roku 2018/2019 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 složení 

výchovný poradce, speciální pedagog, metodik prevence rizikového chování a 

ředitel školy s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i 

pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním 

přístupu k potřebám žáků. 

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

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

v přírodě, využili jsme k tomu i náplň činnosti školní družiny. 

➢ Pokračovali jsme v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, 

užší spoluprací se školskou radou.  

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

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

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

badatelský přístup a využívání 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 družiny byla částečně organizován jako zájmové kroužky, zapojili 

jsme se do projektu Sportuj ve škole. 

➢ Vytvořili jsme pestrou nabídku zájmových kroužků pro mimoškolní vyučování, 

podporovali zapojení žáků do mezinárodních projektů v rámci E-twinningu. 

➢ Zaměřili jsme se na kariérové poradenství a environmentální výchovu, výchovu 

ke zdravému životnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví. 

➢ K žákům jsme přistupovali diferencovaně, respektovali jsme jejich individualitu - 

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

vzdělávacími potřebami. 

➢ Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči jsme předcházeli vzniku 

neomluvené absence.  

➢ Pokračovali jsme v plnění projektu EKOŠKOLA, zorganizovali Preventivní 

programy a Lyžařský výcvikový kurz 

➢ Plnili jsme aktivity projektu Šablony a Cesta, ve spolupráci s Ostravskou 

univerzitou jsme realizovali praxe studentů VŠ. 
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➢ Získali jsme prostředky na rekonstrukci školní zahrady, zrealizovali jsme tento 

projekt a máme podanou projektovou žádost na vybavení nových školních dílen, 

počítačové učebny s využitím výuky cizích jazyků. 

➢ Zapojili jsme se do projektu E-twinning a žáci byli zapojeni do 2 mezin. projektů.  

 

➢ PLÁNOVANÉ ÚKOLY: 

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

zabývat se strategií jeho rozvoje. 

➢ Do výuky zařazovat metody odrážející pedagogický konstruktivismus a vedoucí 

k získávání klíčových kompetencí.  

➢ Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště ve složení výchovný 

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

ředitel školy s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i 

pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním 

přístupu k potřebám žáků. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat 

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

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

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

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

v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny. 

➢ Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, užší 

spoluprací se školskou radou.  

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

k žákům s různým typem osobnosti, rozvoj gramotností, systém péče o žáky se 

SVP, formativní hodnocení, badatelský přístup a využívání 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 družiny organizovat částečně jako zájmové kroužky. 

➢ Vytvořit pestrou nabídku zájmových kroužků pro mimoškolní vyučování, 

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

➢ Zaměřit se na kariérové poradenství a environmentální výchovu, výchovu ke 

zdravému životnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví. 

➢ Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené 

absence.  

➢ Pokračovat v projektu EKOŠKOLA, zorganizovat několik projektových dnů. 

➢ Realizovat další aktivity z projektu Šablony a Cesta, realizovat projekt Šablony 

III. Realizovat aktivity projektu Ostravské univerzity na pedagogickou praxi 

jejich studentů v naší škole.  

➢ Důstojně oslavit 50 let školy, připravit akademii školy. 



 

 

11. Ohlédnutí za nejúspěšnějšími aktivitami školního roku 2018/2019 
(výběr článků uveřejněných v Kunínském zpravodaji) 

 

Školní rok 2018/2019 jsme zahájili v pondělí 3. září ve vestibulu školy a moc jsme se těšili až 

zase vstoupíme do naší nové tělocvičny. Po slavnostním otevření se od října těšíme z pohybu 

v krásném novém prostředí. Vznikl opravdu pěkný a hlavně odhlučněný prostor pro společná 

setkávání a samozřejmě pro sportování jak dětí, tak i veřejnosti. Moc děkujeme zřizovateli – 

Obci Kunín, že se o nás tak pěkně stará. Tělocvična je k dispozici k pronájmu během 

pracovních dnů od 16.00 do 20.00 hodin. Je třeba se domluvit na ředitelství a tělocvičnu si 

může pronajmout kdokoliv z veřejnosti.  

Školní hřiště je k dispozici pro veřejnost denně od 16.00, včetně celého víkendu. Škoda, že si 

veřejnost těch pěkných prostor neváží. Rozbitá lavička, krigly od piva, zničené krytky na tyče, 

přetrhaná síť…. Takto si někdo představuje volné použití pro veřejnost? Moc nás to ve škole 

mrzí. Jsme rádi, že máme krásné sportoviště a chceme se o něj starat a pečovat. Zkuste tedy 

tyto pěkné prostory neničit. Moc za to všem děkujeme. 

Ve škole se rozběhla také mimoškolní činnost. Dětem bylo nabídnuto 18 skupin kroužků, od 

sportovních, přes umělecké, kuchařské, psaní deseti a divadelní. Kromě toho je ve škole 

odloučené pracoviště ZUŠ Studénka, děti tak nemusí za hrou na klavír nebo kytaru a za 

výtvarným oborem nikam dojíždět. Škola opravdu žije každý den až do pozdního odpoledne a 

někdy až do večera. 

A také se můžeme pochlubit mezinárodním úspěchem – náš e-Twinningový mezinárodní 

projekt byl oceněn Certifikátem kvality a paní učitelky Mgr. Simona Karlíková a Mgr. Jana 

Omaníková si jedou v měsíci říjnu převzít cenu kvality do Plzně. Gratulujeme všem žákům, 

kteří na projektu pracovali, a doufáme, že se dočkáme dalšího pěkného projektu.  

Kromě toho jsme zorganizovali spoustu dalších akcí, o kterých vás nyní informujeme.  

Mějte příjemné a klidné podzimní dny. Ivana Machýčková, ředitelka školy 

 

 

• Soutěž malých zoologů 

v ZOO Ostrava 

 
Ve čtvrtek 13.9.2018 se žáci 4. a 5. třídy 

zúčastnili soutěže Velká cena malých 

zoologů v ostravské ZOO, která se koná 

každoročně v měsíci září. Děti měly za 

úkol v co nejkratším čase uběhnout trasu 

a splnit jednotlivé úkoly. Po soutěži si 

zoologickou zahradu prohlédly a 

seznámily se se zvířaty, která se zde 

chovají. Nejvíce se všem líbilo „Na 

statku“ a u stánků s občerstvením.  

Soutěže se zúčastnilo celkem 67 družstev 

z našeho kraje. A jak jsme se umístili? 

Smíšené družstvo ve složení Martin 

Haman, Adam Jalůvka, Martin Krmenec, 

Adam Navrátil, Dominik Hruška, Elen 

Kadlecová a Jana Rumplíková se umístilo 

na nádherném 7. místě. Postup do finále 

jim unikl pouze o 2 místa (postupuje 

prvních 5 družstev). Kousek za nimi na 
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místě 11. byly dívky z 5. třídy Julie Madurová, Kristina Gazdošová, Kristýna Houdková, 

Tereza Tomanová, Lucie Šmajstrlová, Karolína Vlková a Adriana Vybíralová. Na 20. místě 

se umístilo smíšené družstvo ze 4. a 5. třídy – Boris Březina, Simona Mlčochová, Michal 

Svojanovský, Jan Demeter, František Hynčica, Matyáš Mauer a Jindřich Mlčoch. Všem 

soutěžícím patří velký dík za vynikající umístění!  (Mgr. Jana Žáková) 

 

• Návštěva deváté třídy u paní starostky 

 
Dne 18. 9. 2018 se devátá třída vydala na obecní úřad na návštěvu k paní starostce Dagmar 

Novosadové. Žáci měli připravené otázky, které se týkaly obecního úřadu, voleb, 

zaměstnanců na obecním úřadě, vedení obce, … také byly dotazy na rekonstrukci starého 

kina. 

Ale proč se vlastně žáci k paní starostce vydali? Odpovědi, které získávali na předpřipravené 

otázky, poté budou zpracovávat ve formě projektu s názvem - Naše obec. 

Žákům se návštěva u paní starostky moc líbila a už se těší na další společná setkání. (Lucie 

Brišová, 9.ročník) 

 

• EKOVÝLET   

    
 Ve čtvrtek 27.9.2018 se jako každoročně vydali za odměnu nejlepší sběrači PET vršků za 

školní rok 2017/2018 a ekotým naší školy na ekovýlet. Tentokrát je čekal výlet do druhohor. 

Navštívili totiž DinoPark v Ostravě.  Zde se jim odkryl nepoznaný svět dinosaurů a odnesly si 

spoustu poznatků o historii naší planety. Samozřejmě nesměla chybět projížďka 

v DinoExpresu, 3D kino a procházka v bludišti. Dětem se výlet velmi líbil a všichni se velmi 

těší, kam se vypraví příště. (Mgr. Jana Omaníková) 

 

• Ekobeseda 

 
V pondělí 24. 9. 2018 nás v družině jako každý rok navštívil EKOTÝM. Chlapci z ekotýmu 

seznámili děti s tím, jak je důležité třídit odpad. V praktických ukázkách jsme si ověřili, že 

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

příští rok. Děkujeme ☺ (Kateřina Kocmichová) 

 

• Biologicko-zeměpisná vycházka 

 
Žáci osmého a sedmých ročníků se ve 

čtvrtek 6. září vypravili na tradiční 

vycházku, která byla zaměřena na 

znalosti z přírodopisu a zeměpisu. 

Letošní trasa se uskutečnila v okolí 

Nového Jičína. Na několika 

zastávkách žáci plnili různé úkoly. 

V rámci zeměpisu se zabývali prací 

s buzolou a s mapou. V přírodopise 

zase určovali stromy a keře rostoucí 

v lese. Cíl celé trasy byl na nejvyšším 

vrcholu v okolí, kopec Svinec. (Mgr. 

Tomáš Valentík) 



 

 

• Beseda Ekotýmu ZŠ u Žabiček 

 
V úterý 25.9. za dětmi ze třídy Žabiček přišly na návštěvu členky Ekotýmu ZŠ - Lucka, 

Adélka a Danielka. Vysvětlily nám, proč je důležité třídit odpad a co se s ním stane, když jej 

svozová firma odveze. Ukázaly barevné rozlišení kontejnerů podle druhu odpadu. Děti si 

vyzkoušely třídit odpad formou hry. Holkám moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci s 

Ekotýmem MŠ. (Učitelky třídy žabiček) 

 

• Preventivní akce dopravní policie 

 
Ve čtvrtek 20. 9. 2018 se žáci 1. a 2. třídy spolu s dětmi z mateřské školy účastnili preventivní 

vzdělávací akce, kterou pro ně připravila Policie ČR. Děti si připomněly a také naučily nejen 

některé dopravní předpisy, ale hlavně, jak se bezpečně chovat na ulici a v silničním provozu. 

Za jejich pozornost a znalosti je pak policisté odměnili spoustou naučných i zábavných 

dárečků. (Mgr. Alena Piecková) 

 

ZPRÁVY ZE ŠKOLKY 

V mateřské škole jsme zahájili další školní rok ve všech čtyřech třídách. 

Řádný zápis na další školní rok 2019/2020 (děti budou přijímány od 1. 9. 2019) se 

bude konat v termínu 2. – 16. 5. 2019 (dle platné legislativy). Pro děti, které 

dosáhnou 5 let do 31. 8. 2019 je rok předškolní docházky povinný, mateřskou 

školu si ale mohou rodiče zvolit.  Informace o mateřské škole a fotografie z její 

činnosti najdete na webu školy na zskunin.cz.  

 Od září probíhá předškolní vzdělávání dle školního vzdělávacího programu 

Barevná školka. Součástí naší činnosti jsou i další akce. Patří mezi ně dopolední 

divadelní, hudební nebo kouzelnická představení pro děti, odpolední akce pro děti 

a rodiče – Dílny, Besídky, Odpoledne s babičkou a dědou, zábavné odpoledne 

pro celé rodiny.  

 Dílny s rodiči jsou tvořivá odpoledne, kdy je ve školce připraven materiál 

a návrh výrobku, který si může rodič s dítětem vyrobit. Plánován je takový 

výrobek, který vyžaduje i podíl práce rodiče, i dítěte. Účast je dobrovolná. Dílny 

organizujeme 4 x za školní rok.  

 

PODĚKOVÁNÍ PANU FRIEDRICHOVI Z LEIMENU 

 Pro činnost mateřské školy jsme od pana Friedricha obdrželi sponzorský 

dar. Využijeme jej na financování pomůcek (zakoupíme do tříd hodiny, které 

ukazují zbývající čas dětem pro činnosti – jsou to takové školní minutky, děti se 

díky nim učí vnímání času) a zrcadel pro vnímání tělového schématu dětí. Část 

daru byl využit na prožitkové učení dětí mimo prostory mateřské školy – vyjeli 

jsme za poznáváním do Dinoparku. Učili jsme se o tom, jak vypadala, jak se živila 

a jak se chovala tato pravěká zvířata. Díky trojrozměrným modelům získaly děti 

jinou představu o jejich velikosti a životě než jen z knih.   
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EKOŠKOLA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Na své schůzce se sejde Ekotým v listopadu, bude vyhodnocovat práci 

s tématem Jídlo. Ekotým v naší škole tvoří děti, rodiče, učitelky a 

provozní zaměstnanci. Informace o projektu Ekoškola pro mateřské 

školy najdete na webu školy, jsme zapojeni do mezinárodního 

programu sdružení Tereza. V tomto období dokončujeme téma 

Jídlo a na jaře nás čeká téma Prostředí. V dubnu bychom měli 

obhajovat titul Ekoškola.  

Za mateřskou školu Renáta Šťastná 

 

 

• Oslavy 100 let vzniku Česloslovenska v naší škole 

 
Také v naší škole jsme si připomněli toto významné výročí. Věnovali jsme se tomuto tématu 

v pátek 26.10.2018 po celý den. V rámci projektového dne zpracovávala každá třída své téma 

a dlouze a hluboce toto téma studovala. Na prvém stupni se žáci hlavně zajímali o státní 

symboly (vlajka, znaky, hymna..), ale také zkoušeli šifrovat nebo výtvarně ztvárnit náš 

národní strom – lípu srdčitou. 

Na druhém stupni se žáci ponořili do stoletého období našeho sportu, módy, hranic republiky, 

našich prezidentů, výrazných roků s osmičkou na koci nebo změny v historii obce Kunín.  

Témata to byla velmi zajímavá, žáci studovali z historických pramenů, školních pomůcek, 

kronik, internetu. Jedna skupina dokonce navštívila výstavu v Muzeu Nový Jičín, kde 

vyhledávala informace o stoleté historii regionu, nebo také Obecní úřad v Kuníně. 



 

 

Výstupem se staly výukové plakáty každé skupiny, které budou vystaveny v budově školy. 

Poděkování patří nejen tvůrcům projektu (paní učitelky dějepisu), ale všem pedagogům, kteří 

si danou oblast museli nastudovat a děti k práci motivovat a po celou dobu vést a usměrňovat 

jejich nápady. 

A protože máme ve škole rádi barvy a občas pořádáme barevné dny, rozhodli jsme se i tento 

den přijít do školy v našich národních barvách. A téměř všichni žáci i pedagogové si jednu 

z barev naší trikolóry přinesli. A tak jsme v tělocvičně sestavili živou vlajku České republiky.  

V poslední vyučovací hodině vysadili žáci druhého stupně na pozemku školy Strom svobody 

– Lípu srdčitou. Byla to práce několika lidí, kteří výsadbu připravili. Ekotým komunikoval 

s panem Kubálkem o dodání stromu do školy, požádal pana Jalůvku o dodání a umístění 

krásné památeční cedulky na kameni, pan školník zařídil potřebný materiál a ke kořenům 

stromu jsme vložili plastový box s památečními listinami. Uložili jsme do něj materiály a 

fotografie ze současné školy, ale také poselství jednotlivých tříd naší školy. A protože tato 

poselství našich žáků byla opravdu zajímavá, tak jsme si jejich kopie vystavili ve vestibulu 

školy. Tak možná až jednou prudký vítr vyvrátí tento strom, nebo se na tom místě bude něco 

stavět, tak se v kořenech stromu objeví plastový box plný vzkazů žáků školy…..(Ivana 

Machýčková) 
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• Nalezené poselství 

 
Stejně jako my uvažoval o poselství jistý pan 

Kremling, který v pátek 14.3.1975 v 11.30 hodin 

umístil za dřevěné obložení dřevěnou ceduličku 

s těmito údaji. No, a protože jsme obložení na 

chodbě měnili za nové, byla tato cedulka objevena. 

Děkujeme tedy panu Kremlingovi, že nám 

zanechal tak přesný údaj montáže dřevěného 

obložení.  

 

• Dopravní kurz 

 
Ve čtvrtek 18.10. 2018 proběhl v Novém Jičíně – Loučce na dopravním hřišti kurz Dopravní 

výchovy pro čtvrtý ročník. Žáci byli policisty seznámeni se značkami, křižovatkami a 

různými dopravními situacemi. Díky skvělému vybavení učebny se mohli otestovat na 

znalostech značek pomocí přesunu prstem. Shlédli taky mnoho zajímavých a poučných videí. 

Počasí nám nepřálo, takže jízdu zručnosti na kolech si nevyzkoušeli. Akce byla úspěšná a 

žákům se líbila. (Mgr. Šťastná Dagmar) 

 

• Exkurze v moštárně 

 
Ve středu 10. 10. 2018 jsme byli na exkurzi v místní moštárně. Jablíčka jsme si nasbírali na 

školní zahradě. Paní Horáková s paní Knápkovou nám ukázaly ruční výrobu moštování. 

V průběhu práce dětem povídaly o celém procesu, co je důležité a potřeba pro vznik čerstvého 

moštu. Děti ochutnaly sladký mošt, který jim velice chutnal. Počasí nám přálo a exkurze se 

všem velice líbila. Tímto děkujeme a budeme se těšit na další setkání.  ☺                  

(Vychovatelky ŠD) 

 

• Podzimní mandaly ve ŠD 

 
Ve čtvrtek 11. 10. 2018 jsme s dětmi tvořili v přírodě podzimní mandaly z barevného listí. 

Děti byly velmi tvořivé a mandaly doplnily i o různé přírodniny, které našly na zahradě za 

školou. Odpoledne plné podzimních barev se velice povedlo. Přejeme vám krásné podzimní 

dny ☺      (Vychovatelky ŠD) 

 

• Vesmírná noc… 

 
Z 8. na 9. října spali žáci deváté třídy ve škole. Byla to odměna za výhru v soutěži  -  

O nejuklizenější třídu školního roku 2017/2018.  

Program, který nachystaly paní učitelky, byl na téma „Vesmír“. Žáci plnili různé úkoly ve 

třídě i v tělocvičně, převlékali se za mimozemšťany a nakonec pozorovali souhvězdí a planety 

(Mars a Saturn) pomocí školního hvězdářského dalekohledu. Žáci si vesmírnou noc plnou 

zábavy moc užili. (Mgr. Kristýna Richterová, Mgr. Aneta Baďurová) 

 

 

 

 



 

 

• Přehlídka střední škol v NJ - GEMMA 
 

Co dál po absolvování základní školy?  

Tak to je otázka, kterou si klade nejeden žák devátého ročníku. Aby se deváťáci při 

rozhodování více inspirovali a motivovali, vypravili se 24. října do Nového Jičína, kde se 

konala již tradiční přehlídka středních škol GEMMA. Na přehlídce se prezentovaly více než 3 

desítky středních škol a učilišť většinou Moravskoslezského kraje, ale i ze Zlínska a 

Olomoucka. Akce měla za úkol seznámit vycházející žáky s nabídkou dalšího vzdělávání. 

Prvotní průzkum mezi nabízenými možnostmi dalšího studia učinili také žáci osmého 

ročníku. Vytvořili si přehled o typech středních škol a někteří si možná už i vybrali.  

(Mgr. Kristýna Richterová, výchovný poradce) 

 

• Deváťáci na Úřadu práce v Novém Jičíně 

 
V rámci přípravy na budoucí povolání absolvovali 8. 10. 2018 žáci 9. ročníku návštěvu 

Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Novém Jičíně.   

Prostřednictvím poutavé besedy byli seznámeni s etapami procesu volby povolání, s kritérii a 

požadavky při výběru vhodných učebních a studijních oborů vzhledem k pozdějšímu 

uplatnění v praxi. Žáci byli informováni o podmínkách a průběhu přijímacího řízení na střední 

školy.        

Pracovnice IPS je také seznámila s aktuální situací na trhu práce v regionu a v celé ČR a 

s možnostmi rekvalifikace. Žáci mohli nahlížet do podrobných popisů jednotlivých profesí 

obsahujících výčet pracovních činností a požadavků k dané profesi.     

Na závěr byli upozorněni na možnost individuální poradenské konzultace v doprovodu 

rodičů, jejíž součástí je test profesní orientace, na jehož základě je možné přesněji vybrat 

obory, které odpovídají zjištěné zájmové oblasti žáka. (Mgr. Kristýna Richterová) 

 

• Návštěva v knihovně. 

 
Ve čtvrtek 25.10.2018 jsme se školní družinou navštívili místní knihovnu. Po přivítání nás 

paní knihovnice seznámila s knihami pro děti, ukázala dětem, kde je hledat a vysvětlila nám 

systém zařazení knih. Povídali jsme si o tom, jak o knížky pečujeme a jak s nimi zacházíme. 

Děti si mohly prohlídnout nejen zařízení knihovny, ale také různé knihy a časopisy. Vyrobily 

si také malý dáreček - ježka z papíru a přírodnin. V knihovně se nám moc líbilo a už se těšíme 

na další návštěvu! ☺ (Vychovatelky ŠD) 
 

• Halloweenská mini olympiáda v ŠD 

Ve středu 31. 10. 2018 proběhlo ve škole halloweenské odpoledne. Při této příležitosti se 

uskutečnila na školní zahradě halloweenská mini olympiáda. Děti měly připravené různé 

disciplíny a soutěže ve skupinkách. Některé z nich závodily i v kostýmu. Na závěr pro 

všechny děti čekala sladká odměna. ☺ (Vychovatelky ŠD) 

 

 

 

 
 



 

41 

 

Pedagogové a žáci ZŠ Kunín si Vás dovolují pozvat na VÁNOČNÍ SETKÁNÍ, 

které se koná v úterý 18.12.2018  

od 16.00 hodin v základní škole.  

Přijďte si v předvánočním čase vyrobit se 

svými dětmi vánoční dekoraci (svícny, 

jmenovky na dárky, přáníčko a jiné vánoční 

dekorace – cena materiálu za jeden výrobek je 

10-40,- Kč). Můžete se inspirovat vánoční 

výzdobou nebo si jen tak zazpívat vánoční 

koledy a posedět s přáteli při vánočním punči.  

Celé setkání slavnostně zahájíme krátkým 

programem v naší „nové“ tělocvičně. 

V průběhu setkání můžete shlédnout 

představení dramatického kroužku a loutkového divadélka. 

Těší se na vás zaměstnanci školy 

• Florbal  – I. stupeň 

První sportovní soutěží letošního školního roku byl florbalový turnaj pro žáky prvního stupně 

v Novém Jičíně. Naše družstvo bylo složeno ze žáků třetího až pátého ročníku. Po loňské 

účasti na tomto turnaji již někteří žáci věděli, co je čeká. Hrálo se systémem každý s každým, 

jedenkrát čtrnáct minut v počtu tři plus jedna. Do dalších bojů mohlo postoupit jen nejlepší 

družstvo. Našimi soupeři byly ZŠ Komenského 66, Jubilejní (obě Nový Jičín) a ZŠ Pohořská 

(Odry). 

Všechny tři zápasy, které naši hoši odehráli, byly velmi vyrovnané. V prvním zápase jsme 

podlehli soupeři z Oder 1:2. Druhý zápas jsme vyhráli 4:2 proti ZŠ Jubilejní. V posledním 

utkání jsme hráli proti ZŠ Komenského 66. Toto družstvo porazilo ostatní týmy rozdílem 

třídy. V každém utkání zvítězili minimálně o pět branek. Bylo jasné, že to bude velmi těžký 

zápas. Naši chlapci se však soupeře nezalekli a do utkání nastoupili s velkou chutí. Soupeře 

jsme zaskočili rychlým gólem a velmi dobrou hrou v obraně. Ještě v polovině utkání jsme 

vedli 2:1. Zkušenější soupeř však využil našich drobných chyb a v samém závěru utkání strhl 

vedení na svou stranu. Z turnaje si tak odvážíme třetí místo, ale všichni naši hráči si zaslouží 

pochvalu za velmi pěkný kolektivní výkon. (Mgr. Tomáš Valentík) 

 

• eTwinning na ZŠ a MŠ Kunín  

 

V loňském školním roce se žáci naší školy stali součástí evropské komunity škol 

kooperujících v rámci společného mezinárodního projektu. Celkem 9 žáků z 6. – 9. ročníku 

pod vedením Mgr. Jany Omaníkové a Mgr. Simony Karlíkové pracovalo po celý školní rok 

společně s tureckými dětmi na projektu Fantastic Creatures, jehož podstatou byla výroba 

fantastických bytostí z různých materiálů a vytváření krátkých příběhů o bytostech. Na 

základě těchto klíčových aktivit vznikl výsledný produkt projektu – elektronická i tištěná 

verze knihy příběhů o bytostech doplněná o obrázky bytostí. Kromě klíčových aktivit 

probíhaly i činnosti doplňkové, např. natáčení video portrétů, vytváření skládanek či kvízů, 

nebo vzájemná komunikace mezi českými a tureckými žáky.  



 

 

Tvrdá práce a píle účastníků projektu se vyplatily. České Národní podpůrné středisko pro 

eTwinning ocenilo po důkladném zhodnocení zmíněný projekt Certifikátem kvality. 

Slavnostní předávání certifikátu bylo součástí Národní konference v Plzni, kterou pro učitele 

oceněných projektů uspořádal ve dnech 18. – 20. 10. 2018 Dům zahraniční spolupráce. Na 

konferenci si ocenění pedagogové nejen vychutnali okamžiky slávy, ale také načerpali nové 

informace a nápady jak z prezentací projektů dalších účastníků, tak z prezentací probíhajících 

během workshopů, jejichž náplň velmi inspirovala a ukázala nové možnosti práce v rámci 

eTwinningových aktivit. (S. Karlíková, J. Omaníková) 

 

• Halová kopaná 2. stupeň 

Ve středu 21. 11. 2018 se odehrálo 1. kolo halové kopané skupiny „D“ v hale ABC Nový 

Jičín, kde hoši 6. – 8. třídy vybojovali krásné 2. místo. Na začátek halové sezony je to pěkný 

úspěch a pochvalu si určitě naši chlapci zaslouží. Děkujeme ☺ (Kateřina Kocmichová) 

 

• Indiáni z 1. třídy 

ve středu 21. 11. jsme si s prvňáčky zpestřili vyučovací den a učili se jako Indiáni. Hned ráno 

jsme si vyrobili indiánské čelenky, pak jsme vyrazili do tělocvičny na lov slabik, v rytmu 

indiánských bubnů jsme si procvičili počítání a pokoušeli se vyluštit obrázkové písmo. 

Samozřejmě nesměla chybět písnička s indiánským tancem. A co bude příště? Už o tom 

společně přemýšlíme. (Mgr. Alena Piecková) 

 

• Martin na bílém koni 

V pátek do našich školek a pro žáky 1. a 2. ročníku přijela neobvyklá návštěva - Martin na 

bílém koni i s doprovodem! Svatý Martin nám o sobě něco pověděl, ukázal nám svůj meč a 

mohli jsme si prohlédnout jeho oblečení a výstroj. Místo sněhu letos dovezl dětem bonbony. 

Moc děkujeme panu Barfajtovi za úžasný nápad a realizaci a budeme se těšit, že se třeba brzy 

bílé nadílky dočkáme. (učitelky MŠ) 

 

• Soutěž O Zlatou notičku 

V úterý 20. 11. 2018 se kulturní dům v nedalekém Bílovci rozezněl krásnými českými 

melodiemi, konala se zde totiž 

pěvecká soutěž O Zlatou 

notičku města Bílovce. Této 

soutěže se již podruhé 

zúčastnily i žákyně naší školy 

– Nikol Hanáčková, Zuzana 

Jalůvková a Klára Nevřivá. 

Dívky svým zpěvem oslnily 

nejen celé publikum, ale i 

porotu, což dokládají slova 

bílovecké paní starostky, sedící 

mezi porotci: „ Kunínská klika 

nasadila vysokou laťku.“ 

Pravdivost těchto slov 

potvrzuje také získání 1. místa 
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ve třetí kategorii, které obsadila Zuzana Jalůvková. Všechny tři dívky si vedly skvěle a 

zazpívaly opravdu na výbornou. Za svůj výkon si bezpochyby zaslouží veliké uznání a 

gratulaci! (Mgr. Aneta Žvaková) 

 

• Soutěž ve sběru žaludů a kaštanů 

Jako každý rok, proběhla i letos na naší škole soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Do soutěže, 

konané v podzimních měsících se opět zapojili nejen žáci I. a II. stupně školy, ale také naše 

nejmenší děti ze školky. 

Děti byly ve sběru velmi 

pilné, nasbíraly celkem 1 

815 kg přírodnin a za 

svou snahu byly po 

zásluze odměněny. Žáci 

z prvního stupně si 

vybrali věcnou odměnu, 

žáci z druhého stupně 

dostali zasloužené peníze 

a ti, kteří nasbírali menší 

množství přírodnin, byli 

odměněni malou 

sladkostí. Všem 

zúčastněným moc 

děkujeme, blahopřejeme 

a těšíme se na příští 

soutěž! (Mgr. Zdenka Veselá) 

 

• Projekt Já, ty, on... my 

Ve dnech 5. – 6. 11. 2018 se na naší škole uskutečnil preventivní program Já, ty, on… my, 

určený pro žáky 8. a 9. ročníku. Tento program byl mimo jiné zaměřený na podporu 

vzájemných vrstevnických vztahů a na prevenci sociálně-patologických jevů, jako jsou např. 

šikana, užívání návykových látek nebo jiné závislosti. Žáci měli možnost ve dvou dnech nejen 

poznat hlouběji své spolužáky, ale také sami sebe. Na programu se také podílel zkušený lektor 

ze sdružení Renarkon, což je organizace zabývající se problematikou drogově i jinak 

závislých a poradenskou činností v této oblasti. Žáci měli navíc v rámci projektu možnost užít 

si i spaní ve škole. Podle zpětných vazeb žáků soudíme, že si program užili a budou na něj 

rádi vzpomínat. (Mgr. Kristýna Richterová, Mgr. Aneta Žvaková)         

 

• Ohlédnutí  

 
Čas vánoční je za námi a ocitáme se na prahu nového roku. My ve škole spíše hovoříme o 

roce školním, ale přesto je konec roku i pro nás důvod k rekapitulaci toho, co se nám povedlo, 

popřemýšlení o tom, co ještě zlepšit či vylepšit, je to důvod k plánování.  

Podzim byl v naší škole zarámován krásným projektem ke 100 letům vzniku naší republiky. 

Myslím, že jsme si ho náležitě užili a zasazená lípa krásně na jaře poroste. Byl to podzim, ve 

kterém jsme převzali do užívání novou tělocvičnu a pomohli zorganizovat Den otevřených 

dveří s programem. A že se povedla, o tom svědčí výsledek vánoční besídky a divadelního 



 

 

představení, které se tam konaly. Ještě jednou moc děkujeme Obci Kunín a paní starostce, že 

se do toho pustili a že nám prostory ve škole stále vylepšují. Proto organizujeme setkávání 

s rodiči odpoledne, aby také oni viděli, že škola je stále pěknější (na podzim jsme se s rodiči 

viděli dvakrát po celé odpoledne – při Haloweenu a o vánocích). My se to Kunínu snažíme 

také vrátit – žáci pečují o celý areál školy od Horáků až po školní hřiště. A věřte mi, že 

shrabat na podzim všechno listí, sklidit úrodu, nařízkovat muškáty a porýt všechny záhony dá 

pěknou fušku. Ale jsme rádi, že vedeme děti ke smysluplné práci, že se jim to jednou bude 

v životě hodit. Také jsme dvakrát vystoupili na vítání občánků. Tady musím poděkovat paní 

učitelce Žákové, že stráví nedělní odpoledne se žáky, a dětem, že na vystoupení přijdou. Není 

to vždy jednoduché, mnozí žáci dojíždějí a rodiny mají často jiný program. Také jsme v obci i 

u školy zasadili kdouloně obecné. Tento projekt výsadeb děláme již několik let. Pokud byste 

měli tip, co bychom kde mohli zasadit, obraťte se na komisi životního prostředí, s nimi 

spolupracujeme a hledáme nová místa výsadeb nebo úklidu. Na jaře bychom rádi zase 

přiložili ruku k dílu, stejně jako každý rok uklízíme spolu s mysliveckým sdružením odpadky 

v katastru Čarodějky. A pro myslivce jsme také sesbírali neuvěřitelných 1815 kg žaludů a 

kaštanů.  

Naše žáky vedeme k poznání života v obci návštěvou obecního úřadu, dvakrát se tam konala 

beseda pro žáky s paní starostkou, děti byly ve školní knihovně, v moštárně, po obci konají 

vycházky, zpracovávají projekty o historii a současnosti obce. K poznání historie vedeme 

žáky také tím, že spolupracujeme s našimi rodáky v Německu. Při poutní neděli jsme od pana 

Frydrycha převzali osobní dar tisíc euro pro naši mateřskou školu, která byla darem velice 

potěšena a chystá pro pana Frydrycha poděkování v podobě velkého fotoalba. Náš Ekotým 

také úzce spolupracuje s obcí a hledá stále nová témata spolupráce. Zrealizovaných akcí je 

opravdu hodně a jsme na spolupráci s obcí náležitě hrdi. Jsme také rádi, že snažení Ekotýmu 

mohlo přispět k získání Keramické popelnice pro Obec Kunín.  

Také jsme si na podzim užívali úspěchy našich žáků v soutěžích – první místo v pěvecké 

soutěži v Bílovci, první místo v okrskovém kole florbalu a postup do krajského kola, 

mezinárodní ocenění ETwinningového projektu, první místo v prvním kole miniházené, 7. 

místo v soutěži v ZOO Ostrava (z 67 týmů celého kraje!!!),  2.  a 3. místo (ze 150 

soutěžích!!!) v okresní soutěži ve skoku vysokém. Dva žáci IX. třídy reprezentovali naši školu 

i obec v soutěži MSK – Ekoenergie 2018 – Chytrý region, kterou pořádala SŠ teleinformatiky 

pod záštitou náměstka hejtmana MSK Mgr. Stanislava Folwarczného. No máme z toho radost. 

Další soutěže nás ještě čekají a těšíme se, že něco naši žáci zase dokážou.  

No a nyní také plánujeme. Do konce školního roku musí být hotova rekonstrukce školní 

zahrady, na kterou jsme dostali dotaci z ministerstva životního prostředí. Myslím, že letní 

slavnost v nové zahradě bude pěkným zakončením školního roku. Také budeme obhajovat 

mezinárodní titul Ekoškola jak v ZŠ, tak i v MŠ. Auditoři z Prahy rozhodnou, zda si titul stále 

zasloužíme. Tak nám držte palce! Ale to nás ještě čeká spousta práce s našimi žáky, spousta 

aktivit a také spousta učení a vzdělávání. A vzdělávání je naše priorita, od toho tady jsme. A 

když se v naší schránce důvěry objevil vzkaz: „ Mám ráda školu“, to je pro nás to nejkrásnější 

ocenění naší práce.  
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Zápis do 1.třídy ZŠ – duben 2019 

se koná ve čtvrtek 16.4.2019 od 14.00 -  17.00 hodin v budově 

základní školy. 

K zápisu se dostaví děti narozené do 31.8.2013.  

 

Rodiče budoucích prvňáčků si k zápisu přinesou: 

1. Rodný list dítěte 

2. Vyplněný dotazník pro rodiče žáka I. třídy ZŠ (obdrží 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 ve čtvrtek 7.3.2019 

od 8.00 – 14.00 hodin a na Besedu o školní zralosti, kterou plánujeme na březen 2019, 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 ve čtvrtek 7.3.2019 v době od 8.00 – 14.00 hodin  

do ZŠ v Kuníně. 
Během vyučování se můžete 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 můžete podívat na práci 

našich kroužků i školní družiny a ostatních prostor školy. Služba u vstupu Vám pomůže najít 

vše, co budete potřebovat. 

                                      Na Vaši návštěvu se těší pedagogický sbor ZŠ Kunín 
 

• Vánoční laťka 2018 

 
Letos se konala v pátek 21.12.2018 s těmito výsledky:  

Hoši: 

1. Glogar Josef (9. ročník) 145 cm 

2. Matěj Hub (8. ročník) 135 cm  

3. David Kocurek (8. ročník) 130 cm 

Dívky: 

1. Radka Homolová (8. ročník) 125 cm 

2. Adéla Černá (8. ročník) 120 cm 

3. Lucie Pallová (8. ročník) 110 cm 

Gratulujeme všem zúčastněným. (Mgr. Tomáš Valentík) 

 

 

 



 

 

• Nové formy výuky 

 
Žáci 5. třídy si před vánočními prázdninami vyzkoušeli třídenní výuku formou metody 

Montessori. A jak se jim pracovalo? 

„Jsem hodně spokojená, hodně se mi dařilo.“ „Velmi dobře se mi pracovalo. Více mi 

vyhovuje, když si mohu činnost zvolit sama.“ „Bylo to super, moc mě to bavilo.“ „Bylo to 

super, moc jsem si to užil.“ „Se svou prací jsem tento týden hodně spokojen.“ „Pracovalo se 

mi dobře, měli jsme u toho klid a bylo to hodně dobré.“ „Mohu si vybrat úkol, který chci, a 

baví mě.“ (Mgr. Jana Žáková) 

 

• Miniházená – I. kolo 

 
I v letošním školním roce jsme se zapojili do školní ligy miniházené pro žáky 4. -5. ročníků 

v Novém Jičíně. V úterý 4. prosince jsme se vydali na první turnaj. Na něj jsme neodjížděli 

s velkými ambicemi, jelikož jsme oproti loňskému roku podstatně obměnili družstvo. Letos se 

do soutěže zapojili hlavně naši žáci čtvrté třídy. Ti však s miniházenou mají jen malé 

zkušenosti. 

V prvním kole jsme se utkali se soupeři ze ZŠ Veřovice, ZŠ Hodslavice a se dvěma družstvy 

ze ZŠ Suchdol n. O. Do prvního utkání jsme vstoupili s velkou opatrností a se soupeřem 

z Veřovic jsme v poločase prohrávali 4:8. Ještě několik minut před koncem zápasu jsme 

ztráceli tři branky. Naše družstvo se však nevzdalo a vydobylo si remízu 16:16. 

Další tři zápasy jsme pak díky kolektivnímu přístupu a velmi dobrým výkonem našeho 

brankáře vyhráli. Z prvního turnaje si tak přivážíme nečekané vítězství a velmi slibnou pozici 

do dalších bojů. Děkuji všem žákům za jejich výkony a přeji mnoho úspěchu při druhém kole, 

které se odehraje v lednu. Mgr. Tomáš Valentík 

 

• Florbal – kategorie III 

 
Ve čtvrtek 13. prosince se naše družstvo složené z chlapců 6. – 8. ročníku vypravilo 

na okrskové kolo do Oder. Letošní školní rok máme kvalitní tým a tak jsme přijeli zabojovat 

o jedno postupové místo do dalších bojů. Našimi soupeři byla družstva ze ZŠ Komenského, 

ZŠ Pohořská (obě Odry), ZŠ Suchdol n. O. a ZŠ Spálov. 

V prvním utkání jsme změřili síly se soupeřem ze ZŠ Pohořské. První minuty utkání nebyly 

úplně přesvědčivé. Navíc jsme často chybovali v obraně a soupeř se dostal několikrát 

do přečíslení. Ke konci zápasu jsme však měli více ze hry a vybudovali jsme si dostatečný 

náskok. Soupeře jsme tak porazili 5:2. 

V dalších utkáních jsme zlepšili obranou fázi a celkový pohyb po hřišti. Díky tomu jsme 

převážnou část zápasů hráli na útočné polovině hřiště. Důkazem toho jsou i výsledky: 3:0, 

3:0, 4:1. Díky tomuto úžasnému výkonu jsme si zajistili postup do okresního kola, které 

se odehraje v termínu 7. – 11. ledna v Kopřivnici. Našim chlapcům děkuji za předvedené 

výkony a přeji mnoho úspěchu v další fázi soutěže. Mgr. Tomáš Valentík 

 

• Kopřivnická laťka 

 
Poslední sportovní soutěží letošního kalendářního roku byly atletické závody v Kopřivnici. 

Naši žáci měli ve středu 19. prosince možnost poměřit své dovednosti ve skoku vysokém. 

Z naší školy se zúčastnilo pouze pět žáků a to díky začínající nemocnosti a neochotě 

reprezentovat naši školu. 
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Tyto závody se konaly již po dvacáté osmé a tomu odpovídala i konkurence. Závodilo zde 

téměř sto padesát žáků v deseti kategoriích. Naši žáci se však v této konkurenci vůbec 

neztratili a zpět si přivážíme dvě medaile! Bronzovou získal Filip Černý ze 6. B v kategorii 

nejmladších chlapců. Ten třetím pokusem překonal laťku velmi originálním (Ostatní členové 

naší výpravy tento skok označili jako skok ala lachtan ☺), avšak platným pokusem na 125 

cm. V kategorii starších chlapců po velmi náročném boji (Šest závodníků překonalo výšku 

160 cm.) získal výkonem 165 cm stříbrnou medaili Josef Glogar z 9. třídy. Rozhodně však 

nechci zapomenout i na ostatní členy naší výpravy. Ti sice neskončili na pódiovém umístění, 

ale ve svých kategoriích se rozhodně neztratili. Jsou jimi Matylda Madurová ze 7.A – 110 cm, 

Karolína Liďáková z 9. třídy – 130 cm a Matěj Hub z 8. třídy – 140 cm. Všem žákům děkuji 

za jejich výkony a chuť reprezentovat naši školu. Přeji jim mnoho dalších sportovních 

úspěchů. Mgr. Tomáš Valentík 

 

• Loutkové divadlo 

 
V pondělí 17. 12. 2018 jsme s dětmi školní družiny navštívili představení loutkového divadla. 

Žáci 1. stupně pod vedením paní učitelky Pieckové nám zahráli tři vánoční pohádky. Bajku 

„Kapr a pes“, „Kapří básničku“ a „Rybolov“. Všechny pohádky byly odehrány jako stínové 

divadlo a naladily nás na vánoční atmosféru. Všem se nám to líbilo a budeme se těšit na další 

představení. Děkujeme hercům a paní učitelce za příjemné odpoledne. ☺ Vychovatelky ŠD 

 

• Vystoupení dramatického kroužku 

 
I v letošním roce si pro vás 

připravili kluci a holky 

z dramatického kroužku 

vánoční představení, které 

se skládalo ze sedmi 

krátkých příběhů – Vašek 

cestovatel, Zubař je anděl, 

Pyšný banán, Vánoční 

přání, Lidojedi, První 

školní den – pro děti a 

Neobvyklý školní den – 

pro teenagery. 

Poprvé jste mohli kluky a 

holky zhlédnout v úterý 

18.12.2018, kdy se vám 

snažili zpříjemnit adventní 

čas během vánočního 

posezení, které pořádala 

ZŠ a MŠ Kunín. Vystoupení se všem aktérům povedlo a přítomní hosté se báječně bavili. 

Své druhé vystoupení uskutečnili holky a kluci z dramatického kroužku ve čtvrtek 

20.12.2018, kdy předvedli své „umění“ ostatním spolužákům ze základní školy, rovněž i 

svým mladším kamarádům z mateřské školy. I tentokrát se vystoupení moc povedlo a děti si 

jej náramně užili.  

Všichni kluci a holky z dramatického kroužku se již nyní těší na další představení, které si pro 

vás připraví. (Nikol Hanáčková, 7.A) 

 



 

 

• EKOENERGIE 18 – Chytrý region 

 
Ve středu 21. listopadu jsme se zúčastnili soutěže Ekoenergie 2018 na SŠ teleinformatiky 

v Ostravě. Tuto soutěž vyhlašuje Odbor školství, mládeže a sportu MSK pod záštitou 

náměstka hejtmana MSK Mgr. Stanislava Folwarcneho . 

Samotné soutěži předcházel Workshop 3. října 2018, kde se všichni účastníci seznámili se 4 

tématy a požadavky na soutěžní prezentace. V odpoledních hodinách se uskutečnila exkurze 

na vodní elektrárnu Morávka, kam se běžně nedostanete.  

Naši žáci IX. třídy Lucie Brišová a Ondřej Dočkálek si z nabízených témat vybrali ,,Chytrý 

region – zelená budoucnost MSK‘‘  a svoji práci nazvali ,,Zelená budoucnost naší obce“.  

Mezi 10 základními školami a 10 středními školami obstáli se ctí a dostali pochvalu poroty, 

která byla složena z odborníků báňské univerzity v Ostravě. Všichni účastníci byli odměněni 

drobnými dary a peněžní poukázkou na nákup v Karolině. 

Děkuji Lucce a Ondrovi za vzornou reprezentaci naší školy a obce a odvahu vystoupit před 

tolika lidmi.    Mgr. Pavlína Gráfová 

 

Reportáž z této akce můžete vidět na adrese TV Polar  (5.minuta) 

https://polar.cz/porady/regionalni-zpravy/regionalni-zpravy-polar-23-11-2018-17-00-00 

 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

https://polar.cz/porady/regionalni-zpravy/regionalni-zpravy-polar-23-11-2018-17-00-00
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• Miniházená – II. kolo 

 
V úterý 8. ledna se žáci 3. – 5. třídy vypravili na první sportovní akci roku 2019. V Novém 

Jičíně poměřili své síly v rámci druhého kola novojičínské ligy miniházené. Našimi soupeři 

byly ZŠ Komenského 68, ZŠ Jubilejní (obě Nový Jičín), ZŠ Pohořská (Odry) a ZŠ 

Hodslavice. 

K prvnímu zápasu jsme nastoupili téměř ihned po vstupu do tělocvičny. Důvodem bylo 

zpoždění autobusu kvůli sněhovým podmínkám. To naštěstí nemělo na náš výkon vliv a 

ZŠ Komenského 68 jsme přehráli 14:11. Vzápětí jsme stejným výsledkem porazili i soupeře 

ze ZŠ Odry. 

Proti ZŠ Jubilejní jsme sehráli těžký zápas. Oba týmy bojovaly o každý míč. Celé utkání bylo 

velmi vyrovnané, ale soupeř měl po celou dobu lehce navrch. To bohužel vydrželo až do  

samotného konce. Pokud jsme chtěli pomýšlet na vítězství v  turnaji, poslední zápas jsme 

museli porazit soupeře z Hodslavic. To naše družstvo motivovalo a v zápase předvedli velmi 

zodpovědný výkon. I přes jasné skóre 14:10 to však byl velmi náročný souboj. 

V turnaji jsme dosáhli tří výher a jedné porážky. Stejného výsledku dosáhla ještě další dvě 

družstva. O pořadí tak rozhodoval rozdíl ve vstřelených a obdržených brankách v celém 

turnaji. My jsme měli bilanci +7 branek a další dvě družstva +13. Na základě skóre jsme tak 

v turnaji skončili až na třetím místě. Nicméně výkony, které jsme předvedli, byly 

několikanásobně lepší, než v prvním turnaji. Nyní mají žáci čas na přípravu na další dva 

turnaje, které se odehrají někdy začátkem jara. Všem reprezentujícím žákům gratuluji 

k pěkným výsledkům a přeji mnoho úspěchu do druhé části ligy.  Mgr. Tomáš Valentík 

 

• Florbalový úspěch 

 
Po postupu z okrskového kola naši hoši 6. – 8. ročníku jeli poměřit síly do Kopřivnice 

na okresní finále florbalu – kategorie III. Zde se utkalo šest nejlepších celků z celého okresu. 

Do krajského finále mohl postoupit pouze nejlepší tým. Hrálo se ve dvou skupinách, kde 

první dva celky postupovaly do semifinále. Zápasy trvaly 15 minut ve skupině a 10 minut v 

utkání o umístění. 

Našim prvním soupeřem byla ZŠ Záhuní z Frenštátu p. R. Soupeř měl ze začátku více ze hry, 

avšak první branku jsme dokázali vstřelit my. Na obou stranách bylo několik neproměněných 

šancí, a tak se do samotného závěru drželo skóre v náš prospěch. Minutu a půl před koncem 

jsme v naší obranné polovině hřiště ztratili míček a soupeř toho nekompromisně využil. Zápas 

tak skončil 1:1. Druhé utkání jsme sehráli se soupeřem ze ZŠ Komenského z Bílovce. Začátek 

jsme nezvládli a soupeř se rychle ujal vedení. V zápětí přidal ještě druhou branku a skóre 0:2 

nevěstilo nic dobrého. Naši hoši se však nevzdali a do samotného závěru skóre srovnali na 

2:2. Po dvou remízách v základní skupině jsme postoupili do semifinále ze druhého místa. 

Tam jsme se utkali s velmi těžkým soupeřem ze ZŠ E. Zátopka (Kopřivnice). Naši žáci si byli 

velmi dobře vědomi kvalit soupeře a k zápasu přistoupili velice zodpovědně. Protihráčům 

nedali nic zadarmo. Tento obětavý přístup vygradoval vstřelením prvního gólu do soupeřovy 

branky. Družstvu z Kopřivnice se podařilo brzy srovnat, ale naši hoši dokázali na tuto branku 

ihned odpovědět. Napínavý zápas až do samotného konce vyústil naší obrovskou euforií při 

zaznění závěrečného hvizdu. Po vítězství 2:1 jsme postoupili do finále! 

Ve finále jsme narazili na našeho soupeře ze základní skupiny z Frenštátu. V druhém 

vzájemném utkání jsme měli více ze hry my. Žádnou větší šanci jsme ale nedokázali využít. 

Stejně na tom byl i náš soupeř. Na obou družstvech, která měla pouze tři hráče na střídání se 

náročný turnaj začal podepisovat. Všichni hráči se však snažili ze sebe vydat úplné maximum. 

Skóre však zůstávalo nerozhodné 0:0. To se změnilo až 16 vteřin před koncem hrací doby. Po 



 

 

vlažné střele se přes zakrytý výhled gólmana dostal míček do naší branky. Během takto krátké 

doby jsme s výsledkem už nedokázali nic udělat. V zápase jsme podlehli nejtěsnějším 

možným výsledkem 0:1. 

Po absolvování takto náročného a vyrovnaného turnaje bylo vidět u našich hráčů velké 

zklamání. Na druhou stranu jsme do turnaje nenastoupili jako favoriti. Naši žáci se 

připravovali na velkou florbalovou školu od ostatních týmů. To se však nestalo. A to hlavně 

díky neskutečnému odhodlání a urputnosti, kterou všichni naši žáci na hřišti předváděli. 

Od  prvního zápasu podávali výkony, se kterými jsem byl velmi spokojen. Za přístup v tomto 

turnaji jim chci moc poděkovat a gratuluji k druhému místu v okrese. Mgr. Tomáš Valentík 

 

 
 

• Zimní radovánky na sněhu 

 
Týden od 7. 1. do 11. 1. 2019 se nesl v duchu zimních radovánek. Venku nám napadl sníh, a 

proto jsme se školní družinou vyrazili ven a užívali si krásných zimních dnů na školní 

zahradě. Holky a kluci se zachumlali do teplého oblečení a vyrazili ven vstříc dělání 

andělíčků, stavění sněhuláků, obřích koulí, klouzání na svahu a nechybělo ani oblíbené 

koulování. Děti si zimní odpoledne užívaly plnými doušky a už se netrpělivě těší na další 

sněhovou nadílku. Rozzářené tváře a červená líčka mluví za vše.  Vychovatelky ŠD 

 

• Recitační soutěž ve škole 

 
Ve středu 23.1.2019 proběhlo školní kolo recitační soutěže, do něhož soutěžící postoupili z 

třídních kol. Školního kola se tentokrát zúčastnilo 69 žáků z 1.-9. třídy. Pro velký počet 
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soutěžících probíhala soutěž ve dvou učebnách podle kategorií. Jako každoročně zaplnili 

učebny spolužáci, kteří se zájmem naslouchali a nešetřili potleskem. Recitátoři byli vzorně 

připraveni a dali si na svém přednesu i výběru básní záležet.                                                                                                                     

Mile letos překvapily zejména děti z první třídy, jejichž výkony byly na velmi dobré úrovni.  

Bylo těžké vybrat z každé kategorie tři nejlepší. Nakonec ale porota rozhodla takto:  

                       1.třída:      1. místo: Nikol Terrichová 

                                         2. místo: Milan Rozehnal 

                                         3. místo: Štěpán Vlček 

 

1. kategorie (2.a 3.tř.)       1. místo: Vojtěch Šimeček 

                                         2. místo: Marek Bělunek 

                                         3. místo: Emily Kiesevettrová 

 

2. kategorie (4.a 5.tř.)      1. místo: Karolína Pokusiňská 

                                         2. místo: Adéla Halamová 

                                         3. místo: Vilma Mohlerová 

 

3. kategorie (6.a 7.tř.)      1. místo: Magdalena Mičulková 

                                         2. místo: Eliška Halamová 

                                         3. místo: Nikol Hanáčková 

 

4. kategorie (8.a 9.tř.)      1. místo: Lucie Vlková 

                                         2. místo: Taťána Heligmanová 

                                         3. místo: Ondřej Dočkálek 

Děkujeme všem účinkujícím za účast, divákům za podporu a vítězům gratulujeme. 

 

ŠKOLA NANEČISTO   

ANEB PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE 
Vážení 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 spolužáky, budou 

společně s rodiči trénovat rozvoj 

motoriky, smyslového vnímání, paměti, 

pozornosti, myšlení a řeči. Dozví se další 

informace o fungování školy. 

Společná setkání se budou konat vždy od 16.00 hod.,  

termíny: 28.3., 25.4., 23.5. a 20.6.  

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

 
 

 



 

 

 

• SBĚROVÝ MĚSÍC V ZŠ KUNÍN 
 

U příležitosti oslav Dne Země vyhlašuje naše škola jako 

každoročně v měsíci dubnu „SBĚROVÝ MĚSÍC“.  

Co budeme sbírat?  STARÝ PAPÍR  a VRŠKY 

Z PLASTOVÝCH LAHVÍ, BATERIE, DROBNÉ 

ELEKTROPŘÍSTROJE 

Jak bude sběr probíhat?  

 Starý papír – v červnu bude u školy 

(u vchodu do tělocvičny) přistaven kontejner. Do školy můžete 

posílat svázaný papír kdykoliv, nebo v červnu vhodit přímo do 

kontejneru před školou. 
 Vršky z plastových lahví mohou žáci 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 soutěžích. 

 

Od 1.9.2019 nabízíme opět výuku ve výtvarném a hudebním 

oboru pod vedením pedagogů ZUŠ Studénka. Informace lze získat ve 

škole. Nabídka platí také pro předškolní děti. Využijete této příležitosti a 

toho, že děti nemusí nikam dojíždět 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. 

 

• Výtvarná soutěž Western 

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

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

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

30.4.2019. 

 

• Lyžařský kurz 

 
V týdnu před jarními prázdninami 18. – 22. února se konal lyžařský kurz. Žáci 7. – 9. ročníku 

se měli možnost naučit či případně se zdokonalit v lyžařských dovednostech. Stejně jako 

minule, i letos, jsme se vypravili do Hostýnsko-Vsetínských vrchů do lyžařského areálu 

Troják. 

Od prvního do posledního dne nám přálo slunečné počasí a lyžování jsme si tak mohli užít. 

Navíc letošní začátečníci byli velmi šikovní a ve středu dopoledne už také lyžovali na velké 

sjezdovce. Toho dne odpoledne jsme v rámci odpočinkového dne nelyžovali. Absolvovali 

jsme krátký výlet po okolí. Někteří žáci se tak konečně po dvou letech seznámili s bájnou 

Maruškou (rozhledna) a jiní zase zjistili, jak funguje lapač na kůrovce. 
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Ve čtvrtek celé lyžařské snažení vyvrcholilo závodem ve slalomu, kde vítězem byl v první 

řadě každý, kdo zvládl celou trasu dojet. Večer jsme pak celý závod vyhodnotili a zakončili 

tanečními kreacemi u Just Dance. V pátek jsme měli možnost posledních volných jízd a před 

odjezdem jsme celý kurz ještě zhodnotili. Všichni žáci si z kurzu odváží spoustu lyžařských 

vědomostí i nových dovedností. Spousta z nich byla tak nadšená, že se jim z kurzu vůbec 

nechtělo. (Mgr. Tomáš Valentík) 

 
Postřehy z hodnocení žáků: 

Líbilo se četnost Nelíbilo se četnost 

Lyžařská výuka 28 Jídlo 19 

Ubytování 25 Večerka 7 

Středeční výlet - 

Maruška 24 Pití 6 

Večerní program 19 Rozcvička 6 

Teoretická výuka 16 Čekání na jídlo 6 

Volný čas 14 Budíček 6 

Jídlo 12 Málo osobního volna 5 

Autobus 11 Polední klid - ležení 4 

Rozcvička 11 Večerní program 4 

Budíček 10 Ubytování 3 

Just Dance 10 Teoretická výuka 1 

Učitelé 4 

Středeční výlet - 

Maruška 1 



 

 

 

• Street hockey – oblastní kolo 

 
Ve středu 6. března se žáci 4. – 7. ročníku vypravili na dvojzápas do Nového Jičína. Naši žáci 

se utkali ve variantě florbalu proti soupeři ze ZŠ Komenského 66. V prvním utkání jsme jasně 

dominovali a jednoznačně zvítězili 9:1. Ve druhém zápase měl náš soupeř více ze hry a ujal se 

vedení. Do poločasu jsme však dokázali přidat a skóre otočit v náš prospěch 7:6. Vedení jsme 

nakonec udrželi a utkání vyhráli 14:10. Tímto jsme postoupili již počtvrté v řadě do Velkého 

finále, které se odehraje 11. dubna v Ostravě. (Mgr. Tomáš Valentík) 

 

• Veselé zoubky 

 
Ve čtvrtek 7. 3. 2019 jsme s dětmi v první třídě ve spolupráci se společností dm drogerie 

markt s.r.o. zrealizovali hodinu s preventivním programem „Veselé zoubky“. 

Zhlédnutím filmu Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek se děti seznámily, k čemu zoubky 

máme, jak rostou, mění se, co je zubní kaz a proč navštěvovat zubního lékaře. 

Probrali jsme zásady správné péče o zoubky a naučili se, jak si je správně čistit. 

Své nabité vědomosti si děti prověřily splněním zábavných úkolů, doplňovaček a křížovek 

pomocí interaktivní tabule. Za svoji snahu a pozornost byli prvňáčci odměněni preventivní 

taštičkou s produkty péče o zoubky, která je nejen potěšila, ale také jim pomůže správnou péči 

o zoubky nastartovat. (Mgr. Alena Piecková, třídní učitelka) 

 

• Žáci 8. a 9. ročníku v divadle 

 
V pátek 8. 3. 2019 se žáci 8. a 9. ročníku vydali do Beskydského divadla v Novém Jičíně, kde 

měli možnost zhlédnout slavnou Moliérovu komedii Lakomec v podání pražského Divadla 

Radka Brzobohatého. Představení plné úsměvných zápletek a nedorozumění se žákům líbilo a 

výkony všech herců ocenili hlasitým potleskem. (Mgr. Aneta Žvaková) 

 

• Divadelní představení 

 
Ve středu 20. března se v Beskydském divadle v Novém Jičíně uskutečnilo divadelní 

představení Řek bych nějakej vtip, kterého se zúčastnili žáci 6. a 7. ročníku. Jednalo se 

o komedii pro náctileté, která se odehrávala na hranici reálného a virtuálního světa. Zde se 

propojoval svět dospělých se světem dospívajících.  (Mgr. Tomáš Valentík) 

 

• Návštěva v knihovně 

 
Ve čtvrtek 21. března jsme se školní družinou navštívili místní knihovnu. Děti se zde 

dozvěděly, jaká jsou pravidla půjčování knih, kdo všechno si může knihy půjčovat, a také 

proč je třeba se o knihy pěkně starat. Paní knihovnice přečetla dětem ukázky z některých knih 

a děti si pak mohly samy knihy a časopisy prohlédnout. Starší děti si četly a měly připravené 

pohádkové hádanky. Děkujeme za příjemné odpoledne a těšíme se na další návštěvu. ☺ 

(Vychovatelky ŠD) 
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• Den vody v ZŠ Kunín 
K příležitosti oslav Světového dne vody, si žáci 8. třídy v rámci předmětu ekologie, připravili 

na téma voda krátké povídání. Rozděleni do dvojic se 21. března vydali do všech tříd, aby 

svým spolužákům připomněli důležitou a nepostradatelnou úlohu vody v našem životě. (mgr. 

Kristýna Richterová) 

 

A jak svůj projev hodnotí osmáci? 

 

Víte, proč se slaví Světový den vody? Jestli ne, nic si z toho nedělejte. Po 21. březnu Vám to 

děti, pokud tedy chodí do naší základní školy, jistě rády vysvětlí. V jednotlivých třídách jsme 

totiž našim starším i mladším spolužákům připomněli, jak je pro nás voda nepostradatelná, jak 

s ní musíme zacházet i šetřit.  I přes perličky, jako že si lidé v Africe nechodí pro vodu 

několik kilometrů daleko, ale pijí ji přímo z kaluží (žák 9. třídy) nebo, že přírodním zdrojem 

vody může být třeba kola (žák 7. třídy), jsme si to všichni moc užili.   

Děkujeme našim paním učitelkám, že nám umožnily, vyzkoušet si, jaké to je, stát před celou 

třídou a povídat si o něčem, co má opravdu smysl a je pro nás velmi důležité. Za 8. třídu 

Zuzka Jalůvková a Klárka Nevřivá 

 

Vážení spoluobčané, 

dovolte, abych Vás informovala o tom, co se děje v naší škole. Nastal nám předposlední 

měsíc školního roku, pomalu plánujeme a chystáme nový školní rok. Nyní čekají děti kromě 

učení také příjemné aktivity -  školní výlety, exkurze, branný den, dětský den, besídky pro 

rodiče a vycházky . A také pilně pracujeme na školní zahradě, aby se nám vyloupla v zahradu 

k učení a poznávání. 

A hlavně jsme jak v základní škole, tak v mateřské škole obhájili mezinárodní titul 

EKOŠKOLA, který si slavnostně oba Ekotýmy převezmou v červnu v Praze. Tak se radujte a 

slavte s námi. Všem, kteří se i malým dílem přidali, velice děkujeme. 

Přeji Vám krásné a prosluněné májové dny a přináším přehled plánovaných aktivit do konce 

školního roku a také přehled aktivit, které se ve škole udály v posledních dnech.  

Ivana Machýčková, ředitelka školy. 

 

 

ZŠ a MŠ Kunín zve všechny na 

Májové vystoupení žáků ZŠ 
Akce se uskuteční ve čtvrtek 23.5.2019 

v 16.00 hodin v prostorách ZŠ. 
Vystoupí žáci 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Zápis do ZŠ 

 
Zápis do prvního ročníku se konal v úterý 16.4.2019 v budově základní školy. K zápisu se 

dostavilo 30 dětí, 6 rodičů požádalo o odklad školní docházky a 24 dětí bylo zapsáno do 1. 

ročníku naší školy. Děti byly na zápise moc pěkně připraveny, společně jsme si užili pěkné 

odpoledne. Do školy nastoupí naši prvňáčci v pondělí 2.9.2019, kdy budou slavnostně 

pasováni na členy naší školní rodiny. Těšíme se na Vás. Vedení školy.  

 

• Vycházka s Morenou 

 
Ve středu 3. 4. 2019 jsme se školní družinou „vynášeli Morenu“ (vynášení Smrti) k řece 

Jičínce. Před vycházkou jsme si povídali o zvycích a tradicích Velikonoc a četli příběhy 

z knihy „Český rok“. Děti se dozvěděly, co znamená tento zvyk a každé oddělení si vyrobilo 

svou Morenu. Cestou se nadšené děti střídaly v nošení Moren a zpívaly. Na mostě jsme se 

rozloučili s Morenami, zapálili je a hodili do řeky. Při zpěvu jarních písní jsme vítali jaro a 

sluníčko nám k tomu pěkně svítilo. Děti sledovaly plující Moreny a tipovaly, kam až doplují. 

Jaro je tady ☺  (Vychovatelky ŠD) 

 

•  Němčina je super! (Deutsch ist super!) 
 

Ve středu 10. 4. 2019 na naší škole proběhl 

program pro 6. třídy s názvem „Němčina je 

super.“  Cílem akce je ukázat žákům 

základních škol, že němčina je hezký jazyk 

a vyplatí se ho umět, protože nejenom naši 

sousedé jím mluví. Proto studenti oddělení 

germanistiky Slezské univerzity v Opavě a 

Střední hotelové školy Opava navštěvují 

v jarních měsících školy v regionu s tímto 

programem. Pro žáky, kteří si budou volit 

druhý cizí jazyk, si připravili různé 

aktivity, které jim ukazují, že němčina není 

tak těžká a některé věci již ví, 

aniž by se německy učili. 

Spousta slov v češtině pochází 

z němčiny např. šroub (der 

Schraub – čti šraub), die Lampe 

– lampa, der Kalender – 

kalendář, die Tasche (čti taše) – 

taška, ….. a běžně se v mluvě 

používají počeštěné výrazy jako 

fašank (masopust na jižní 

Moravě), štrample 

(punčocháče), tepich (koberec), 

…. Žáci během jedné vyučovací 

hodiny plní drobné zábavné 

úkoly na stanovištích, získávají 

body a nakonec si odnesou 

malou odměnu spolu s novými 
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poznatky. Děkujeme paní Mgr. Janě Nálepové, Ph.D., studentům univerzity i hotelové školy a 

také našim deváťákům, kteří pomáhali na jednotlivých stanovištích, za velmi hezkou a 

přínosnou akci, kterou bychom v budoucnu rádi opakovali. (Mgr. Pavlína Gráfová)  

A jaké byly ohlasy?  

„Ta němčina je úplně lehká.“  

„Já jsem všechno věděla, poslouchám ségru, když se učí.“  

„Ty pozdravy jsou podobné jako v angličtině.“ 

„Už jsem uměl počítat.“  
 

 

 

 

 

• Finále Street hockey – Ostrava 

Ve čtvrtek 11. dubna jsme se již po čtvrté v řadě probojovali do Velkého finále v Ostravě. Zde 

se utká nejlepších 64 družstev z celého Moravskoslezského a částečně i Olomouckého a 

Zlínského kraje. Turnaj probíhá vyřazovacím způsobem a o setrvání v něm tak rozhoduje 

každý zápas. Ten trvá dvakrát sedm minut. 

Stejně jako loni i letos naši žáci obdrželi drobné dárky od sponzorů turnaje. A stejně tak jsme 

si na náš první zápas museli počkat téměř na samý závěr prvního kola. Letos nám los přiřknul 

soupeře ze ZŠ Choryně (u Valašského Meziříčí). Soupeře jsme jasně přehrávali, ale skóre 

tomu dlouho neodpovídalo. Nakonec jsme zvítězili 4:2 a postoupili do druhého kola. Konečně 

se tak podařil naplnit náš vytyčený cíl z minulých ročníků! 

Ve druhém kole byla našim soupeřem ZŠ Dr. E. Beneše (Šumperk). Věděli jsme, že pokud 

chceme postoupit do třetího kola turnaje, budeme muset oproti prvnímu kolu hodně přidat. 

Ač se naši hoši snažili, na soupeře to bohužel nestačilo. Nedařilo se nám pokrývat hráče 

ve středu hřiště mezi obranou a útokem. Po několika obdržených brankách jsme se nedokázali 

na utkání plně soustředit a prohráli jsme tak 1:8. 

Z turnaje, kterého se celkově zúčastnilo okolo sto padesáti družstev, jsme si přivezli dělené 

17. – 32. místo. Když k tomu připočteme fakt, že náš přemožitel ze Šumperka se nakonec 

umístil na 3. příčce, je naše umístění velmi pěkný výsledek. Děkuji všem žákům 

za reprezentaci školy a přeji mnoho dalších sportovních úspěchů. (Mgr. Tomáš Valentík) 

 

• Den Země 

 
V pátek 26. 4. 2019 u příležitosti Dne Země žáci 1. a 2. třídy jeli do Nového Jičína, aby si 

připomněli tento den „Ekohrátkami“, které pro děti na náměstí připravilo středisko volného 

času Fokus. Děti na stanovištích plnily různé úkoly ekologického zaměření. Aktivity se jim 

dařily, dostaly účastnický list a kaktus, o který se budou ve škole společně starat. Také 

navštívily městskou knihovnu, kde se pořádala výstava železničních modelů. Výstava se 

dětem líbila a odnesly si na památku pěkné pohlednice. Protože počasí přálo, pochutnaly si na 

závěr na sladké zmrzlině. (Mgr. Alena Piecková) 

 

 

 

 



 

 

• Projekt – školní zahrada 

 
Název projektu: Zahrada s přírodními prvky ZŠ Kunín 

Akceptační číslo: 07211862 

Příjemce podpory: Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková 

organizace 

 

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je úprava části stávající zahrady základní školy 

na přírodní zahradu. Po úpravách bude zahrada poskytovat žákům praktickou i teoretickou 

výuku v oblasti EVVO. Bude se jednat zejména o pomologickou expozici, o expozici 

léčivých a aromatických bylin, geologickou expozici, expozici druhů dřeva, expozici stop 

zvěře a broukoviště. Součástí bude také pergola a příležitostná venkovní učebna. Budou 

pořízeny výukové tabule a budou provedena certifikovaná školení. 
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• Dějepisná exkurze – Hrabyně - Darkovičky 

V úterý 30. 4. 2019 se žáci 2. stupně vypravili na dějepisnou exkurzi do vzdálené Hrabyně, 

kde se nachází Památník 2. světové války, a do Areálu československého opevnění v 

Darkovičkách u Hlučína. Na obou místech měly děti možnost zhlédnou expozice zaměřené na 

pohnuté osudy našeho obyvatelstva za 2. světové války. Žáci si i přes chladné počasí návštěvu 

obou muzeí užili a odnesli si mnoho zajímavých informací. Mgr. Aneta Žvaková 

 

• Literární a výtvarná soutěž SVĚT SLOVA 

V kostele sv. Josefa ve Fulneku se ve čtvrtek 16. května uskutečnilo slavnostní vyhlášení 

literární a výtvarné soutěže projektu SVĚT SLOVA 2019. V literární části se na III. místě 

umístila Natálie Malčíková. Ve výtvarné části zabodovali především žáci prvního stupně. 

Kristýna Bubíková a Matěj Dorazil získali za svůj obrázek cenu poroty. Moc děkujeme našim 

žákům za vzornou reprezentaci školy. (Mgr. Alžběta Simertová) 

• Májové vystoupení v ZŠ 

Ve čtvrtek 23.5.2019 vystoupili žáci 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, akordeon, trubku, housle a zaposlouchat se do krásných písní v 

podání dívčího pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Anety Žvakové. Děkujeme všem 

účinkujícím za jejich úžasné výkony a zejména posluchačům, kteří se přišli na naše 

vystoupení podívat. Těšíme se na další setkání. (Mgr. Jana Žáková) 

• Minifotbal 

Hoši z druhého stupně se vypravili 16. dubna na fotbalový turnaj do Bartošovic. Utkali se zde 

ve zjednodušené variantě fotbalu. Hrálo se v počtu 6+1 na šířku fotbalového hřiště. Našimi 

soupeři byli ZŠ Bartošovice, ZŠ Petřvald a ZŠ Butovická (Studénka). 

Proti soupeři z Bartošovic jsme měli více ze hry, ale neproměňování vyložených šancí nás 

stálo lepší výsledek než jen 1:2. V druhém utkání jsme dostali fotbalovou lekci a za celý zápas 

jsme skoro nevystřelili na soupeřovu bránu. Soupeř ze Studénky nás přehrál 2:0. Pokud jsme 



 

 

chtěli z turnaje přivést alespoň třetí místo, museli jsme v posledním zápase zvítězit. 

Se soupeřem ze ZŠ Petřvald jsme dlouho hráli bez jediného gólu. V druhém poločase se nám 

podařilo vstřelit první branku a tím jsme dostali protivníka pod tlak. Začal kupit chyby a my 

jsme toho dokázali využít. V utkání jsme zvítězili 3:0 a v turnaji jsme skončili na třetím místě. 

(Mgr. Tomáš Valentík) 

• Štafetový pohár 

V pátek 10. května se hoši a dívky z prvního stupně vypravili do Nového Jičína na atletické 

závody. Pro ty nejmenší to vždy bývá první sportovní reprezentace školy. Závodilo se 

ve štafetovém běhu, kde výsledný čas tvořil součet tří štafetových běhů. Štafeta žáků 2. a 

3. třídy v běhu na 8x100m, štafeta žáků 4. a 5. třídy v běhu na 8x100m a smíšená štafeta 

mladších a starších žáků v běhu na 8 x 200 m. 

Letošního ročníku se zúčastnilo 13 štafet z celého okresu. Naši žáci obsadili v součtu všech 

časů osmé místo a dokonce se jim podařilo porazit i některé školy z Nového Jičína. Gratuluji 

všem reprezentujícím žákům a přeji jim spoustu dalších sportovních úspěchů. (Mgr. Tomáš 

Valentík) 

• Čím bychom mohli být? 

V pondělí 13. 5. jsme s prvňáčky měli 

tematické vyučování „Zaměstnání 

dospělých“. Děti si připravily a předvedly 

různé profese od kadeřnice, stolaře, 

archeoložky, veterinářky až po např. 

zahradníka, vojáka či muzikanta. Děti se 

navzájem učily, co dané povolání obnáší, 

jaké jsou k němu potřebné pomůcky a 

nechyběly ani praktické ukázky ať už se 

skutečnými nástroji nebo rekvizitami. 

Chválím prvňáčky za ukázky zaměstnání 

a rodičům děkuji za pomoc při jejich 

přípravě. (Mgr. Alena Piecková) 

• Květinkový den ve škole 

Konečně se počasí umoudřilo. Po chladných dnech vysvitlo 

sluníčko a na naší škole mohl proběhnout již tradiční 

Květinkový den. Moc děkujeme všem, kteří si nějakou 

sazeničku přišli koupit 

a tím ocenili práci 

našich dětí. Výtěžek 

bude použit na 

vybavení pro žáky naší 

školy. Zbylé sazenice 

květin vysadíme kolem 

školy, aby nám v létě 

krásně vykvetly a 

ozdobily naši zahradu a prostranství před školou. 

(Mgr. Jana Žáková) 
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Vážení spoluobčané,  

Děti i pedagogové odpočívají a nabírají síly pro nový školní rok. Ve škole se opravuje, 

maluje, uklízí. Dovolte, abych Vám předložila informace o událostech, proběhlých ještě ve 

starém školním roce a věřte, že jich nebylo málo. Děti měly kromě běžné výuky také spoustu 

různých aktivit, exkurzí výletů. V pátek 28. června jsme se slavnostně rozloučili s našimi 

deváťáky, předali ocenění vyznamenaným žákům, pochvalné listy a vysvědčení a už se 

všichni těšili na dny volna a odpočinku. O tom, co všechno se nám ve škole podařilo najdete 

informace na našich webových stránkách.  

Ale my už musíme přemýšlet o novém školním roce. A opět nás čeká spousta práce, spousta 

výzev. Bude to rok slavnostní. Škola oslaví své padesátiny, budeme žít oslavou a přípravou 

slavnostní akademie. Také slavnostně otevřeme zrekonstruovanou školní zahradu a rádi se 

tam s vámi setkáme. Přivítáme ve škole nové prvňáčky a také nové pedagogy, protože rok 

2019 je také v naší organizaci ve znamení miminek, kterých se narodí našich pracovníkům 

celkem osm. Tak jim společně držme palce, ať vše dobře dopadne a své mateřské povinnosti 

zvládají stejně skvěle, jako své pedagogické. 

Přeji vám všem slunečné a poklidné letní dny. Ivana Machýčková, ředitelka školy 

 

• Exkurze do Planetária a hvězdárny Ostrava 

V pondělí 24.6.2019 se vydali žáci 5.a 9.ročníku prozkoumat Sluneční soustavu do Planetária 

v Ostravě. Kromě programu v hlavním sále planetária se žáci podívali dalekohledem na 

sluneční skvrny a prošli se experimentáriem, kde si vyzkoušeli různé fyzikální a přírodovědné 

experimenty – vyvolali zemětřesné vlny, podívali se na vozítko z Marsu, sledovali Foucaltovo 

kyvadlo…. V hlavním sále se proletěli Sluneční soustavou, ale také si ukázali základní 

orientaci na letní hvězdné obloze. Program tak žákům doplnil informace, které žáci získali 

v přírodovědě a také ve fyzice. (Mgr. Ivana Machýčková) 

 

• Branný den 

Ve středu 19. 6. 2019 proběhl v naší škole BRANNÝ DEN. Tradičně jsme ho zahájili 

cvičným poplachem. V první části jsme se pak zabývali plněním témat Ochrany člověka za 

mimořádných událostí, která jsou zařazena do našeho ŠVP. S plněním jednotlivých výstupů 

nám tentokrát přijeli pomoci zdravotníci ze skautu ve Vřesině, kteří nechali děti vyzkoušet 

ošetřit různá zranění, poskytnout první pomoc při zástavě dechu, otevřené zlomenině nebo při 

tepenném krvácení. Žáci 8. a 9. třídy absolvovali také besedu s kriminalistou, který je 

seznámil s konkrétními riziky užívání návykových látek. Žáci si také prohlédli hasičské auto 

s různým nářadím, které hasiči používají při vyprošťování zraněných, vyzkoušeli si, jak se 

chodí v přilbě a jak se dýchá s maskou se stlačeným vzduchem. Poté následovaly sportovně 

branné aktivity. Žáci si vyzkoušeli například střelbu ze vzduchovky, překonávání překážek, 

hod na cíl. Myslím si, že jsme zase o něco lépe připraveni na obtížné události, které v životě 

mohou nastat.    (Mgr. Marcela Žídková) 

 

• Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách 

Žáci 5. třídy již druhým rokem pracují ve čtenářských dílnách. O své zážitky z četby  knih se 

chtěli podělit, proto si nachystali čtenářskou dílnu pro děti z naší  MŠ oddělení Žabiček. 

Přečetli jim krátké pohádky, o kterých si společně povídali. Čtenářská dílna se všem líbila a 

my se už těšíme na další čtení v MŠ. (Mgr. Jana Žáková) 

 

 



 

 

• Školní výlet 6.A a 6.B 

V úterý 18. června začal v Suchdole nad Odrou den plný super zážitků. Ráno jsme vyrazili 

vlakem do Ostravy. Jako první jsme se tramvají vydali do Velkého světa techniky. Hned před 

vchodem všechny upoutala zajímavá zeď, do které jsme mohli dělat otisky. Poté jsme se 

vydali dovnitř a jako první jsme shlédli 3D dokument o životě v oceánech. Díky němu jsme 

třeba zjistili, že i na oceánských dnech se nachází ještě spousta neobjevených živočichů. 

Po dokumentu jsme si prošli interaktivní expozici. Zde jsme si mohli vyzkoušet, jak se natáčí 

pohádky, jak vidí zvířata a mnoho dalšího 

Pak jsme se přemístili do trampolínového centra. Věnovali se nám zde tři trenéři. Ti nás 

nejdříve pořádně rozcvičili a vysvětlili, jak se máme na trampolínách chovat. Nejdříve s námi 

prošli základní techniky skákání, abychom si následně vše mohli sami vyzkoušet. Mnoho 

z nás se tam něco naučilo a to pomocí skvělých trenérů a našeho pana učitele. Na zpáteční 

cestě jsme měli i trochu volného času, abychom si mohli něco koupit. Poté jsme se vydali zpět 

do Suchdola, kde už na nás čekali rodiče. (Žáci 6.A) 

 

• Procházka s myslivci 

V pátek 21. června se pátá a šesté třídy vypravili s myslivci na chatu Pelikánku. Cestou nám 

myslivci řekli zajímavé informace o zvěři a rostlinách, které se nachází v okolí. Vše jsme 

zakončili na myslivecké chatě, kde pro nás myslivci připravili oheň a špekáčky. (Mgr. Tomáš 

Valentík) 

 

• Ekotým v Praze 

Dne 21.6.2019 si jel Ekotým do Prahy pro titul mezinárodního programu Ekoškola. Letos se 

slavnostní předávání konalo na Staroměstské radnici. Titul jsme statečně obhájili již potřetí. 

Této akce se zúčastnila také mateřská škola, která titul také obhájila. I když jsme v programu 

zapojeni už od roku 2009, tak neplánujeme skončit, ba naopak stále vymýšlíme nové projekty, 

do kterých nepřestaneme zapojovat ostatní žáky naší školy, učitelský sbor a celou obec. 

(Lucie Brišová, 9. třída)  

 

• Letní piknik na zahradě 

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 proběhlo odpoledne plné mlsání. Díky krásnému počasí a okolní 

přírodě jsme si v naší zahradě připravili piknik. Děti si pochutnaly na vanilkové zmrzlině a 

dalších dobrotách. Dětem se odpoledne velice líbilo.  (Vychovatelky ŠD)  

 

• Den v zemědělském družstvu 

V pátek 14. 6. jsme s dětmi 1. a 2. ročníku využili nabídky navštívit zemědělskou společnost 

Agrosumak a.s. v Suchdole nad Odrou, která se zaměřuje na chov mléčného skotu. Společnost 

pro děti připravila spoustu zajímavých aktivit a prezentací. Pomocí zábavných kvízů, hádanek 

a obrázků, lehčích i obtížnějších, si děti mohly ověřit své znalosti o hospodářských zvířatech a 

rostlinách, ale také naučit se něco nového. Vyzkoušely si, jaké by to bylo řídit obrovský 

traktor, podojit i nakrmit krávu. Radost jim udělala možnost pohladit si telátka. Zpříjemněním 

také bylo občerstvení mléčnými výrobky a odměny formou sladkostí a drobných dárečků. 

(Mgr. Alena Piecková) 
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• Vystoupení dramatického kroužku 

Ve středu 26.6.2019 se uskutečnilo vystoupení dramatického kroužku v ZŠ Kunín. Naši herci 

a herečky si pro Vás připravili hned dvě vystoupení. Mladší žáci si pro Vás nachystali 

úžasnou hru s názvem „Sirotčinec slečny Peregrinové“ a naši starší žáci si zahráli český 

známý muzikál „Rebelové“. Dopoledne děti hrály hry svým spolužákům a odpoledne svým 

maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům i svým sourozencům. Dramatický kroužek děkuje 

divákům za pozornost a p.uč Csibové za trpělivost. Děkujeme. (Nikol Hanáčková) 

 

 
 

• Školní výlet 9. třídy 

Ve dnech 17. a 18. června 2019 vyrazila 9. třída na dvoudenní výlet do údolí Spálovského 

mlýna. Zde na žáky čekali instruktoři, kteří pro ně měli připraveny různorodé týmové aktivity, 

například střelbu z luku, praku a foukaček, řešení různých rébusů a problémových úkolů nebo 

vytváření krkolomných sousoší. Ve volných chvilkách žáci odpočívali nebo poznávali 

nejbližší okolí. Výlet si deváťáci užili a na společně strávené chvíle budou určitě rádi 

vzpomínat. (Mgr. Kristýna Richterová) 

 

• Pasování na čtenáře 

Ve spolupráci s obecní knihovnou v rámci projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už 

jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka se v pátek 21. 6. 2019 uskutečnilo v 1. třídě „Pasování na 

čtenáře“. 

Pasování proběhlo v pohádkovém duchu, kdy prvňáčci paní knihovnici, panu školníkovi, 

coby rytíři ve zbroji, a královskému páru Justýně Barošové s Borisem Březinou, žákům 4. 

třídy, předvedli své čtenářské dovednosti a složili čtenářský slib, který stvrdili svým podpisem 

v Pamětní knize obce Kunín. Za odměnu za jejich celoroční čtenářské úsilí je rytíř pasoval 

speciálně vyrobeným mečem, od královny s králem dostali šerpu a paní knihovnice je 



 

 

obdarovala sladkostí, V.I.P. průkazkou do knihovny a knížkou spisovatele Miroslava Tvrze a 

ilustrátorky Aleny Schulzové „Kde se nosí krky“.  

Děkujeme Daniele Brišové a Miroslavu Šimečkovi za pěknou akci. Pasování se dětem velice 

líbilo, a aby dostály svému slibu, s chutí se hned pustily do čtení své nové knížky. 

Mgr. Alena Piecková 

 

• Školní výlet žáků 7. a 8. ročníku 

V pátek 21. června 2019 se žáci 8. třídy a tříd 7. A a 7. B vydali na celodenní výlet do 

Moravského krasu. Pohodlné cestování zájezdovým autobusem bylo kolem 9:30 završeno 

příjezdem do areálu Skalního mlýna, kde žáky po krátké přestávce přivítala průvodkyně 

Domu přírody, jehož prohlídka byla na programu jako první. Během několika desítek minut 

se žáci dozvěděli zajímavosti o vývoji oblasti Moravského krasu, o zástupcích fauny a flóry a 

vyzkoušeli si zábavné aktivity na interaktivních panelech a tabulích. Prohlídka byla 

zakončena krátkým dokumentem o rostlinné a živočišné říši Moravského krasu.  

Následoval cca 3 km dlouhý pěší přesun k Punkevním jeskyním, kde jsme se krátce 

občerstvili a přioblékli, než nás pohltily chlad a vlhko jeskynních prostor. „Suchá“ prohlídka, 

jež odhalila krásu krápníků ukrytých v nitru jeskyně, byla zakončena u jezírka na dně propasti 

Macocha. „Mokrá“ část prohlídky představovala projížďku na lodičkách po řece Punkvě, 

která byla trochu adrenalinovou záležitostí, avšak strach o možný úraz hlavy byl 

kompenzován vtipnými hláškami průvodce, které nás celou plavbu doprovázely.  

Výjezd lanovkou nahoru nad propast jsme zvládli také bez problémů. Odměnou nám byl 

fascinující pohled dolů do propasti, do míst, kde jsme se před několika málo okamžiky 

nacházeli. Krátkého rozchodu využili všichni k odpočinku, občerstvení a nákupu suvenýrů. 

Pak už nás čekal jen pěší sestup lesní stezkou k autobusu, jehož pohodlí jsme po celodenní 

námaze velmi přivítali a těšili se na návrat domů.  (Mgr. Simona Karlíková) 

 

• Zahrada s přírodními prvky 

Ve středu 19. 6. 2019 jsme se školní družinou poprvé navštívili naši nově vytvořenou 

zahradu. Děti se seznámily s pobytem v zážitkové zahradě. Společně jsme prostudovali 

naučné tabule a využili venkovní posezení pro vypracování letního pracovního listu. Povídali 

jsme si o rostlinkách a broučcích, které můžeme najít v zahradě. Dětem se zahrada velice líbí 

a budeme ji využívat v rámci vzdělávání i odpočinku. Děkujeme ☺ 

Vychovatelky ŠD 
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12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Škola je zapojená do Mezinárodního projektu GLOBE, v rámci kterého provádí monitoring 

životního 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 níž 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 celoživotního 

učení 
 

Škola není zapojena do DV CU, využívá však celoživotního učení pro své pedagogy.  

 

14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 
 
Projekty: 

 

1. Šablony 2017, 2019 – 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 

5. Sportuj ve škole – vedení sportovních kroužků ve ŠD (3 kroužky) 

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 

Kč 

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 Kč Ano  

15% 

SFŽP  Ne 30.6.2019 

Šablony 

2019 

CZ.02.3.X/0.0./0.0/18_0

63/0013488 

1 539 257 

Kč 

Ne MŠMT Ne 31.7.2021 

Sportuj ve 

škole 

 ------------ Ne AŠSK Ano 31.12.2019 

 



 

 

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 

➢ Sdružení rodičů, Rada školy 

➢ Mateřská škola Kunín  

➢ ČČK, ČZS, Myslivecké sdružení, TJ Sokol,  

➢ Správce obory,    správce zámku…. 

➢ Klub seniorů v Kuníně 

➢ PPP Nový Jičín 

➢ SPC Nový Jičín a Ostrava Zábřeh 

➢ Speciální škola pro zrakově postižené 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 20.9.2019 

Mgr. Ivana Machýčková 
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16. Školní družina při ZŠ a MŠ Kunín 
 

Název zařízení: Školní družina při ZŠ a MŠ Kunín 

 

Školní družina má zpracován svůj školní vzdělávací program, který je přílohou ŠVP Škola 

s rozhledem. Ve školní družině pracuje na plný úvazek vychovatelka Kateřina Kocmichová, 

na 73,3 % Mgr. Zdeňka Veselá a na 43,33 % úvazku Lucie Štanclová. Stav školní družiny 

k 30. 6. 2019 je 60 dětí. 

 

 

Počet oddělení 

 

Počet dětí 

 

Průměr na oddělení 

           3 60 20 

 

Pedagogičtí pracovníci ve ŠD 

 

Počet 

pracovníků 

Kvalifikace Velikost úvazku Délka praxe 

           3  Vychovatelky 

Učitelka 

1.stupně 

              2,17 3 - 36 

 

Školní družinu navštěvují žáci 1. – 5. ročníku  

 

 I. oddělení II. oddělení III. oddělení  

počet 

děvčat 

počet 

chlapců 

počet  

děvčat 

počet 

chlapců 

počet 

děvčat 

počet 

chlapců 

celkem 

1.třída 4 11 0 0 0 0 15 

2.třída 4 2 6 4 0 0 16 

3.třída 0 0 2 10 2 0 14 

4.třída 0 0 0 0 5 4 9 

5.třída 0 0 0 0 2 4 6 

celkem 8 13 8 14 9 8 60 

 

Příležitostné akce ŠD 2018/2019 
(I.oddělení Mgr. Zdeňka Veselá, II.oddělení Kateřina Kocmichová, III.oddělení Lucie Štanclová) 

 

Datum Činnost Oddělení 
Počet 

žáků 

10. 9. 2018 Zahájení celoroční soutěže „Detektiv“ a „Kouzelník“ I.a II. oddělení 32 

18. 9. 2018 Zahájení celoroční soutěže „Ahoj Česko!“ I.,II.aIII.odd. 60 

24.9.2018 Beseda „Ekotým“ – třídění odpadů,s Mgr.Csibovou I.,II.aIII.odd. 48 

10.10.2018 Exkurze do místní moštárny I.,II.aIII.odd. 44 

11.10.2018 Tvoření v přírodě – podzimní mandaly I.,II.aIII.odd. 39 

25.10.2018 Návštěva v místní knihovně I.,II.aIII.odd. 43 

31.10.2018 Halloweenskámini olympiáda I.,II.aIII.odd. 51 

14.11.2018 Vycházka k zámku – Den obce (dopravní) I.,II.aIII.odd. 38 

31.10.-listopad Ukončení soutěže „Sběr kaštanů a žaludů“ I., II.aIII.odd. 47 

5.12.2018 Zdobení stromku před školou I., II.aIII.odd. 43 
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17.12.2018 Vystoupení loutkového divadélka I., II.aIII.odd. 51 

19.12.2018 Vánoce ve školní družině I., II.aIII.odd. 55 

  9. 1. 2019 Radovánky na sněhu I., II.aIII.odd. 46 

18. 1. 2019 Pohybové a závodivé hry v tělocvičně I., II.aIII.odd. 44 

22. 1. 2019 Novoroční turnaj ve stolních hrách II. a III.oddělení 33 

30. 1. 2019 Módní přehlídka s diskotékou I.,II.aIII.odd. 41 

6. 2. 2019 Zimní olympiáda na školní zahradě I.,II.aIII.odd. 34 

15. 2. 2019 Závodivé hry v tělocvičně II.aIII.oddělení 28 

  5. 3. 2019 Show A.Dudka I.,II.aIII.odd. 39 

21. 3. 2019 Návštěva v knihovně I.,II.aIII.odd. 38 

27. 3. 2019 Vycházka do přírody II.aIII.oddělení 27 

  3. 4. 2019 Vycházka s Morenou I.,II.aIII.odd. 45 

10. 4. 2019 Dopravní vycházka I.,II.aIII.odd. 37 

24. 4. 2019 Den země – úklid na školní zahradě I.,II.aIII.odd. 35 

29. 4. 2019 Čarodějnické spaní v ŠD I.,II.aIII.odd. 34 

30. 5. 2019 Zahradní slavnost – Dětský den I.,II.aIII.odd. 42 

  4. 6. 2019 Závody na koloběžkách (za školou) I.,II.aIII.odd. 24 

  5. 6. 2019 Vycházka na zmrzlinu I.,II.aIII.odd. 39 

13. 6. 2019 Piknik v přírodě I.,II.aIII.odd. 26 

12.a 19.6.2019 Vystoupení loutkového divadélka I.,II.aIII.odd. 37 

19. 6. 2019 Na zahradě s přírodními prvky I.,II.aIII.odd. 30 

26. 6. 2019 Vyhodnocení činnosti a chování žáků I.,II.aIII.odd. 46 

 

Žáci ŠD navštěvují kroužky a předměty ve škole: 

Hru na flétnu, hru a klavír, kytaru a nauku, psaní deseti, náboženství, keramiku, loutkové divadélko, 

výtvarný kroužek, logik, gymnastiku, florbal II. a dramatický kroužek. 

 

Žáci ŠD navštěvují kroužky při školní družině: 

Taneční, sportovní, malý kuchtík a florbal I. 

 

Závěrečné zhodnocení: 

Žáci ŠD jsou aktivní, učí se spolupracovat mezi sebou při kolektivních činností. Zúčastňují se společných 

akcí – soutěží, exkurzí, besed, turnajů, vycházek a pracují jednotlivě i ve skupinkách. Velký zájem mají o 

venkovní zábavné a pohybové hry na školní zahradě, hřišti a výletišti, kde využívají zahradní prvky. 

Začínají se projevovat kamarádské vztahy a starší žáci pomáhají mladším. Největším úspěchem byla akce 

“Čarodějnické odpoledne se spaním v ŠD“, kde děti soutěžily ve skupinkách a plnily různé úkoly, 

závěrem proběhla diskotéka s promenádou v kostýmech. Dalším velkým zážitkem byl pro děti „Dětský 

den“, na kterém si užívaly vystoupení Pepína Prcka, modelování nafukovacích balónků a cukrovou vatu. 

Také se jim líbila „Show Adolfa Dudka“, který je vtáhl do děje pohádek. Závěrem školního roku se naše 

vztahy prohloubily ve větší kamarádství a v lepší spolupráci. 

 

Na konci školního roku žáci vyplňovali dotazníky, ze kterých vyplynulo, že s programem školní družiny 

byli spokojeni. Velký úspěch sklidily zážitkové akce. Díky průběžnému doplňování her a hraček je 

momentální vybavenost oddělení dostačující, ale stále je prostor pro moderní aktuální hry.  

 

Poplatek za ŠD činil 100,-Kč měsíčně. Provoz školní družiny byl zajištěn také o vedlejších prázdninách. 

 

V příštím školním roce předpokládáme podle předběžných přihlášek otevření tří oddělení ŠD. Počet dětí 

bude upřesněn podle zájmu rodičů.  

 

V Kuníně 22. 7. 2019 

Kateřina Kocmichová, vychovatelka školní družiny 

 



 

 

17. Školní jídelna při ZŠ a MŠ Kunín 
 

K 1.9.2018  bylo zapsáno v ZŠ strávníků:  

    

MŠ  (žabičky+rybičky)       38 

1.ročník                               15  

2.ročník                               17 

3.ročník                               18 

4.ročník                               28 

5.ročník                               23 

6.ročník                               13+17 

7.ročník                               14+14 

8.ročník                               21 

9.ročník                                7 

zaměstnanci                        30 

 

Do akce “Školní mléko” a Ovoce do škol dotované státem se zapojili žáci 1. – 9. ročníku. 

Tato akce je hrazená z fondů EU. 

Pololetně se počet odebírajících měnil: 1. pololetí -  208 žáků, 2. pololetí -  211 žáků. 

Mléčné výrobky (mléko, plátkové sýry, žervé, bílé jogurty), dostávali žáci 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 Naděžda, 

obě na 100% úvazku, vedoucí ŠJ Konečná Helena na 50%. 

Dvě pomocné síly v kuchyni Šislerová Lenka, Zůbková Petra na 50%. 

Školní jídelna v ZŠ vaří také pro oddělení mateřské školy, kde je umístěna výdejna stravy. 

Zde pracuje Ludmila Bělunková na plný pracovní úvazek. 

 

K 1.9.2018 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 využíváme nové receptury získané z jiných zdrojů, tak, aby nabídka byla 

pestrá, zajímavá, ale odpovídala výživovým normám a splňovala tzv. spotřební koš, který 

musíme plnit dle vyhlášky o školním stravování č.107/2005sb. 

 

Kuchyň zajišťuje dětem pitný režim vařením čaje, nabízíme džusy, minerálky, mošty nebo 

pitnou vodu. 

 

 

Konečná Helena, vedoucí školní jídelny 
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18. 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 2018/2019  bylo v mateřské škole uskutečňováno 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 

2019 bylo proškoleno na netradiční plánování cca 140 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 2019.  

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 uložení hraček a potřebných učebních pomůcek. 

Součástí tříd je sociální zázemí. Průběžně 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. Pro plánovanou rekonstrukci školní zahrady je vypracována vize 

a postupně je tvořena projektová dokumentace. 

http://www.zskunin.cz/
mailto:stastna.renat@zskunin.cz
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Učitelé, rodiče i návštěvy projevují zpravidla spokojenost s vybavením a vzhledem 

tříd a prostor školy. Výzdobu školy tvoří převážně práce dětí.  

 

 
 Prostory školky v účelové budově, třída Sluníčka 

4. Počet tříd a zapsaných dětí ve školním roce 2018/2019 

Počet tříd v MŠ:           4 

Počet zapsaných dětí v MŠ:   míst 88, zapsáno        83  

Průměrná roční docházka: Berušky zapsáno 24 dětí:    18 

Sluníčka zapsáno 21 dětí:    16 

Žabičky zapsáno 20 dětí:    17  

Rybičky zapsáno 19 dětí:     14 

 

Počet dětí ve třídě Sluníček byl snížen z důvodu umístění dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  

 

5. Přijímání a zařazování dětí  

 Děti byly pro školní rok 2018/2019 přijímány na základě podané žádosti 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 požadavků rodičů a 

dle možností školy. Třídy jsou věkově heterogenní.  

 Termín řádného zápisu pro nový školní rok 2019/2020 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 2019/2020 byli uspokojeni všichni žadatelé, kteří přišli k zápisu v řádném 

termínu. 
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 Dudek show v MŠ, únor 2019 

  

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 čtyřem dětem, ve třídě Žabiček čtyřem dětem. 

 Děti s řečovou vadou měly v MŠ zajištěny logopedickou péči, cizinci 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 řečovými vadami s SPC Kpt. Vajdy Ostrava a při vzdělávání cizinců 

s PPP v Novém Jičíně.  

K 1. 9. 2019 budou v MŠ v rámci inkluzivního vzdělávání poskytována podpůrná 

opatření šesti dětem s řečovými vadami a jedné cizince.  

 

7. Údaje o výsledcích inspekce prováděných ČŠI 

Komplexní inspekce se konala v březnu ve školním roce 2017/2018. 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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 Děti nakládají a rozvážejí hlínu do vyvýšených záhonů, červen 2019 

 

8. Pracovníci školy, rámcový popis personálního zabezpečení 

 

Předškolní vzdělávání dětí zajišťovalo vždy 8 pedagogů, část učitelů odešla na mateřskou 

dovolenou: 

Pedagogické pracovnice 

Jméno a příjmení  pracovní zařazení délka praxe   úvazek 

Bc. Bielová Silvie   učitelka MŠ  17  1.0 

Pelcová Libuše  učitelka MŠ    0,5  0.9 

Holišová Vlasta  učitelka MŠ  24  1.0  

Bc. Mičulková Lenka  učitelka MŠ  15  1.0 

Mgr. Schrammová Markéta učitelka MŠ    6  0.9 

Mgr. Šťastná Renáta    učitelka MŠ  30  1.0 

Šislerová Markéta  učitelka MŠ    9  1.0 

Bc. Kruppová Veronika učitelka MŠ    3  1.0 

Hývnarová Zuzana  učitelka MŠ    5  0.6 

Macháčová Andrea  učitelka MŠ    4  0.6 

Macháčová Andrea  školní asistent    2  0.5 

Ličková Adriana  učitelka MŠ    0,5  0.5 

 

V souvislosti s připravovanými změnami ve financování regionálního školství budou 

úvazky učitelů na odloučených třídách od září 2019 navýšeny tak, aby bylo zajištěno 

překrývání učitelů na třídách.  

 

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.  
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Provozní zaměstnanci  

Jméno a příjmení   pracovní zařazení  délka praxe   úvazek 

Pastorková Jana   školnice MŠ   22  1.0 

Zúbková Petra   uklízečka     1  0.5 

Bělunková Ludmila  uklízečka     4  0.5 

 

 
 Výlet všech tříd mateřské školy do Studénky, do Vagonářského muzea, červen 2019 

 

 

9. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Vzdělávání pedagogů probíhalo dle Plánu dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Průběžně učitelé MŠ studovali odborný tisk, literaturu (knihovna MŠ je průběžně 

doplňována knihami a materiály), sledovali aktuální informace k předškolnímu vzdělávání 

na internetových stránkách. Informace a nápady v elektronické formě jsou využívány stále 

častěji. Učitelky obdržely k absolvovaným kursům a seminářům certifikáty a osvědčení, 

vypracovávají k nim evaluační dotazníky a záznam, které zkušenosti využijí ve své další 

praxi. Semináře a kursy byly voleny zpravidla z nabídky Kvicu a NÚVD. Učitelé, kteří byli 

proškoleni, využívají získané poznatky ve vzdělávání dětí i v řídící práci, seznamují s nimi dle 

možností ostatní pedagogy. Nově byli proškoleni pedagogem naší školy i učitelé jiných MŠ a 

vzdělávací seminář byl nabídnut i rodičům naší MŠ.  

Kursy a semináře absolvované pedagogy MŠ Kunín ve školním roce 2018/2019: 

Počet 

účastníků  

Název kursu, semináře Časová  

dotace 

2 Typologie MBTI jako cesta k sebepoznání a spolupráci v týmu 16 h 

1 Pravidla pro děti a dospělé v prostředí mateřské školy   8 h 

3 ADHD – metody práce   8 h 

3 Aktivizující metody práce   8 h 

2 Jak předcházet poruchám řeči u dětí v MŠ a na 1. stupni ZŠ 16 h 

2 Předcházíme vývojovým odchylkám dětí v MŠ   8 h 
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1 Pozorování v hodině pro vedoucí pracovníky   8 h  

1 Praktická podpora individuality dítěte v MŠ I.   4 h  

1 Metodická poradna   4 h 

1 Čtenářská pregramotnost v praxi MŠ    8 h 

1 Vytváříme podpůrné prostředí pro děti s nadáním v mateřské 

škole 

16 h 

2 Kolegiální podpora 1 32 h 

2 Kolegiální podpora 2 32 h 

1 Kolegiální podpora 3 16 h 

1 Kolegiální podpora 4   8 h 

1 Vzájemné návštěvy v MŠ 12 h 

 

Kursy a semináře, které byly realizovány pro pedagogy jiných MŠ pedagogem naší MŠ: 

- Netradiční plánování v prostředí MŠ (2 osmihodinové semináře) 

- Pravidla v prostředí MŠ (1 dvouhodinový seminář, 1 čtyřhodinový seminář, 1 

osmihodinový seminář) 

 

Semináře pro rodiče MŠ, které byly realizovány nebo nabídnuty ve školním roce 2018/2019: 

- Školní zralost (leden 2019), 

- Pravidla (organizován v květnu 2019, pro nezájem rodičů se neuskutečnil). 

 

 
 Učili jsme se v Dinoparku, září 2018 

 

10. Údaje o předložených 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 skutečnost, že většina dvouletých dětí 

byla přijata do mateřské školy.  

 



 

 76 

Projekt Pedagogické poradenské služby, financování: rodiče dětí (jedenáctý 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 nižšího 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. 

 

 
 

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 využívána 

Metodika projektu Sluníčko a další sborníky a nápadníky pro osobnostní a sociální rozvoj 

dětí. 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, mimořádné akce 

 

Ve školním roce  2018/2019 se uskutečnily tyto akce pro děti a pro rodiče s dětmi: 

• 4 x 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 Vagonářského muzea do Studénky, 

• Výuka v Dinoparku,   

• Akce Barevná olympiáda ve spolupráci s Ekotýmem MŠ a Sdružení rodičů, s účastí 

rodin dětí, 

• Divadelní a hudební představení v MŠ, 

• 2 x výukové programy,  

• Dopoledne s Mikulášem, čertem a andělem, 

• Oslava Dne dětí, 
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• Společná brigáda před školkou, 

• Program MŠ na Vítání občánků.  

 

 
 Odpoledne s mámou, třída Berušky, květen 2019 

 

13. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, do projektů: 

Mateřská škola je zapojena do projektů:  

− 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), projekt vzdělávacího zařízení KVIC pro pedagogické pracovníky. 

Účastní se ho 3 učitelé MŠ v roli vzdělávajících a jeden z nich i v roli lektora. 

 

− 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 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. Ve školním roce 2018/2019 jsme se věnovali tématu Prostředí 

a titul jsme obhájili. Hlavním úkolem tématu Prostředí je příprava projektu a 

rekonstrukce školní zahrady u pastelkové školky, 

 

- 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, leden 2019 

 

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 družina při ZŠ a MŠ v Kuníně, 

- Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Kunín, 

- 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 2018/2019 

Ve školním roce 2018/2019 bylo v mateřské škole poskytováno předškolní vzdělávání 

83 dětem ve věku 2-7 let. Děti byly rozděleny do tříd Berušky, Sluníčka, Žabičky a Rybičky. 

První dvě třídy) jsou umístěny v původní účelové budově mateřské školy. Třetí třída je 

vedena jako odloučené pracoviště v účelové budově základní školy a čtvrtá třída byla zřízena 

od 2. 5. 2013 v nově zrekonstruovaných prostorách bývalé obecní knihovny.  

Z celkového počtu 83 dětí mělo 7 dětí odloženou školní docházku (byly jim 

vypracovávány plány osobního rozvoje). Vzdělávání bylo poskytováno 7 dětem se 

speciálními vzdělávacími potřebami (s řečovou vadou, mají plány rozvoje dle podkladů pro 

speciální vzdělávání) a 2 cizincům. Třídy byly věkově smíšené, děti v posledním roce povinné 

předškolní docházky byly ve třech třídách. Žádné z dětí s povinnou docházkou v posledním 

roce předškolního vzdělávání nebylo v režimu individuálního vzdělávání.  

Při řádném zápisu v měsíci květnu byly umístěny děti všech žadatelů. Místa, která se 

v MŠ uvolnila v průběhu roku díky stěhování rodiny nebo změnou MŠ pro dítě, byla 

obsazena dalšími žadateli.   
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Mateřská škola má školní vzdělávací program nazván Barevná školka. Pedagogové 

pracovali podle tohoto programu, tvořili integrované bloky a tematické plány. Témata 

poskytovala široké možnosti volby pro učitele i děti a umožňovala propojení témat 

a nacházení souvislostí mezi věcmi a jevy. Nedílnou součástí práce se kromě reflexe stává 

také evokace a záznam nápadů dětí, které jsou pak využívány při tvorbě tematického plánu. 

Plány byly tak tvořeny přímo na míru třídě, ve které vznikaly a děti byly spolutvůrci 

programu. V žádné třídě tak nevzniká shodný program, ve všech třídách jsou osobitá témata a 

k nim různorodé činnosti ze všech oblastí. 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 využita možnost prezentovat je i 

dalším školám v rámci DVPP, to se ve školním roce 2017/2018 uskutečnilo poprvé a ve 

školním roce 2018/2019 vzdělávání dalších učitelů lektorem z naší MŠ pokračovalo.  

Plánování ve spolupráci s dětmi bylo ovlivněno jejich dosavadními poznatky, 

aktuálními zážitky, zájmy a přáními. Evokace (navození tématu) byla 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). Zařazujeme také reflexi a pracujeme 

s jejími výstupy (využíváme reflexi jako formu sdílení, pro plánování, zveřejňujeme výroky 

dětí rodičům). Plánování s dětmi a využití dosavadních poznatků a aktuálního zájmu se stalo 

hlavním předpokladem učení, které děti baví a naplňuje a za které mají i svůj díl 

odpovědnosti.  

 
Učíme se prožitkem, prosinec 2018       Učíme se ve Vagonářském muzeu, červen 2019 

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, rozvíjela se spolupráce s rodinami, jsme 

součástí života v obci. Podporovaly jsme zdravý životní styl vlastním vzorem i v tématech. 

Pro rodiče jsme úkoly preventivních činností zveřejňovaly na nástěnkách tříd, abychom je 

s nimi také seznámily. Naše záměry zaznamenáváme 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 až 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 využívána komunikace formou emailů 
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– 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 hospitací a 

orientačních vstupů jsou využívány poznatky ze seminářů – zaměřujeme se na definování 

toho, co se daří, pojmenováváme pozorovanou kvalitu. Zdokonalovaly jsme se v popisném 

jazyku a učíme se popsat, co konkrétně vnímáme.  

Během školního roku jsme se zapojily do projektů 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 účastnili 3 učitelé MŠ 

v roli vzdělávaných i vzdělávajících.   

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, který umisťujeme aktuálně i na webu školy.  

 

 
 Každý den chodíme ven a pozorujeme aktuální změny v přírodě, duben 2019 

 

Konec školního roku jsme oslavili akcí s rodinami Barevná olympiáda. Akci 

zajišťovala MŠ ve spolupráci s Ekotýmy MŠ a ZŠ, se Sdružením rodičů a cílem byly společné 

pohybové aktivity s využitím odpadového materiálu.  

V rámci rekonstrukce školní zahrady běží práce na zpracování projektu. Dle vize 

začala ) úprava prostoru před účelovou budovou MŠ, brigádně jsme s rodiči odstranili 

zastaralou výsadbu. Práce budou pokračovat dle finančních možností, ale úpravu 

předzahrádky zvládneme svépomocí a z běžného rozpočtu školy.  
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Brigáda předzahrádka před MŠ, červen 2019, Ekotým MŠ 

 

Úkoly ročního plánu a jejich vyhodnocení:  

1. Sledovat aktuálně změny v legislativě ve společném vzdělávání, 

zapracovat změny do dokumentace školy: splněno  
 

2. dále uskutečňovat společné vzdělávání dětí a kvalitně (v rámci možností) 

zvládnout předškolní vzdělávání dvouletých dětí: splněno 

 

3. dále uskutečňovat třífázový model učení a netradiční plánování, 

prezentovat jej dalším zájemcům z jiných MŠ: splněno  
 

4. cíle skrytého kurikula z oblasti prevence sociálně patologických jevů 

budeme dále prezentovat na nástěnkách rodičům a zapisovat do třídních 

knih: splněno 
 

5. dále se účastnit projektů Obce sokolské a Ekoškoly pro MŠ: splněno 
 

6. v projektu Ekoškola pro MŠ dokončit téma Jídlo a rozpracovat téma 

Prostředí, obhájit titul Ekoškola pro MŠ: splněno 
 

7. zorganizovat akci Piknik, využít letošní zkušenosti, obohatit akci o 

činnosti pro děti: změna, akce Barevná olympiáda, splněno 
 

8. zpracovat projekt pro obnovu školní zahrady, reagovat na případné 

vyhlášené výzvy k získání dotace ve spolupráci se zřizovatelem: 

nesplněno, tvorba vize, jednání s projektanty, projekt je tvořen 
 

9. učit se popisnému jazyku, formulaci ocenění (co už umíme), změnit systém 

hospitací: splněno 
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10. zkvalitnit práci s Duhovou knihou, vypracovat seznam sdílené kvality ve 

škole: rozpracováno, nesplněno  
 

 
 Některé z karet, které vznikly při projektu „Kdo žije a co roste na naší školní zahradě“, duben – červen 2019 

 

Přinášíme příklady toho, co se nám ve třídách ve školním roce podařilo:  

BERUŠKY: 

- zapojit do aktivit rodiče, 

- podílet se na obhájení titulu Ekoškoly pro MŠ, 

- přistupovat ke každému dítěti s respektem, 

- přizpůsobit prostředí a učební aktivity věkové skupině dětí ve věku 3-6 let, 

- podporovat dovednosti dětí, jejich samostatnost, 

- řešit konflikty prostřednictvím diskuse, i s ostatními dětmi, 

- zařazovat do výuky netradiční témata, 

- vymyslet a tvořit projekt Co žije a roste na školní zahradě, 

- zapojovat děti do aktivit (plánování, výzdoba třídy), 

- využívat ve výuce informační technologie. 

 

SLUNÍČKA: 

- dařilo se nám vymýšlet netradiční témata, která se týkala nejbližšího prožívání 

dětí, 

- díky projektu Co žije a roste na školní zahradě vznikly originální 2 knihy, 

- umíme spolupracovat, spolutvořitelé knih byli učitelé MŠ i děti, 

- k tématům umíme zařadit činnosti různorodého charakteru (pracovní, vývarné, 

literární, hudební, předčtenářské, předmatematické, přírodovědné, pohybové, 

dramatické, tvořivé..), 

- umíme se inspirovat a vyhledávat informace, fotografie a videa na internetu a 

učit se z nich, umí to učitelé i děti, 

- daří se nám zařazovat evokaci, uvědomění i reflexi (co už víme, co se učíme a 

co jsme se dozvěděli a naučili, tedy trojfázový model učení), umíme jej 

prezentovat, 
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- ve třídě spolupracují děti různého věku (2,5-6,5 roku), různé vyspělosti (i děti 

se speciálními vzdělávacími potřebami), v různé a přiměřené míře se podílejí i 

na pracovních činnostech, 

- využíváme různorodý zbytkový materiál, 

- podíleli jsme se jako třída na obhájení titulu Ekoškola pro MŠ, 

- učitelé umí rodiče informovat o činnostech dětí formou aktualizovaných 

nástěnek a portfolií. 

 

 
Odpoledne s mámou, třída Berušky, květen 2019 

 

ŽABIČKY: 

- spolupracovat a kooperovat, 

- pravidelně tvořit evokaci a evaluaci, 

- vytvořili jsme si společně pravidla – tentokrát nově na fotografiích s popisky, 

- průběžně vytvářet portfolio a pracovat s ním, 

- pracovat ve skupinách při činnostech, 

- spolupracovat s rodiči a prarodiči (účást na Dílnách, nabídka pomůcek a 

materiálu, návštěvy..), 

- řešit konfliktní situace – děti samy mezi sebou, 

- spolupracovat se školou – Ekotým, Čtenářská dílna 5. třídy v MŠ, Čtení 

pohádek před odpočinkem (žáci 1. stupně ZŠ), 

- vytvářet prostředí pro individuální přístup, 

- nabízet dětem pestré činnosti (dramatizace, práce s knihou, pečení, vaření, 

pokusy, netradiční techniky..), 

- postarat se společně o želvu, 

- pomáhat si navzájem, požádat o pomoc kamaráda, 

- komunikovat v kruhu i mimo kruh (vysvětlení a dovysvětlení myšlenek). 

 

RYBIČKY: 

- Společně jsme se domlouvali a vytvářeli pravidla v naší třídě, 

- Při plánování jsme využívaly nápady a přání dětí, 

- Respektovali jsme věkové složení skupiny, citlivě přistupovali k potřebám a 

přáním mladších dětí, 

- Připravovaly jsme hry a činnosti dětí tak, aby si děti odnesly co nejvíce zážitků 

a nových informací, 

- Podporovaly jsme u dětí jejich samostatnost, zdravé sebevědomí, 
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- Zvládli jsme ve třídě udržovat pořádek, ukládat hračky a pomůcky na své 

místo, 

- Dařilo se nám pracovat ve skupinách, rozhodovat se, 

- Děti se naučily požádat o hračku, o pomoc, 

- Navázali jsme nová přátelství, poznali nové kamarády a bylo nám spolu dobře. 
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19. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Volná příloha výroční zprávy školy. 

 

 

 

Výroční zprávu projednala a schválila Pedagogická rada, konaná dne 29.8.2019 v Základní 

škole Kunín. Všichni pracovníci školy měli možnost 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 3.10.2019



 

 

 


