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1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 
1. 1 Název, sídlo a charakteristika školy: 

  

 Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres 

Frýdek – Místek, příspěvková organizace, 

 Základní škola a mateřská škola Dobratice 58, 739 

51 Dobratice, 

 Právní forma: právní subjekt, 

 IČ:  706 400 17, 

 IZO školy: 102 068 607, kapacita školy – 130 žáků, 

 IZO školní družiny: 119 600 145, kapacita družiny 

– 87 žáků, 

 IZO školní jídelny: 103 020 110, kapacita jídelny – 

180 žáků, 

 IZO školní výdejna: 181 032 601, kapacita výdejny – 108 žáků, 

 IZO mateřské školy Dobratice, Vojkovice: 107 621 444, kapacita mateřské školy – 

81(83 – Ukrajina) dětí. 

 

1. 2 Zřizovatel školy 

 

 Obec Dobratice 

 OÚ Dobratice 49, 739 52 Dobratice, 

 Právní forma: obec, 

 IČ: 00 577 057. 

 

 

Od 1. 1. 2003 je zařízení v právní subjektivitě a součástí příspěvkové organizace se staly MŠ 

Dobratice, MŠ Vojkovice, ŠJ Dobratice, ŠJ Vojkovice a ŠD.  

Dne 10. 8. 2005 rozhodlo zastupitelstvo obce podle zákona č. 564/2004 Sb., Školský zákon o 

změně názvu školy na Základní školu a mateřskou školu Dobratice, okres Frýdek – Místek, 

příspěvková organizace. 

Školská rada byla zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb., na valné hromadě SRPŠ k 1. 11. 

2005.   

Dne 11. 01. 2016 byla schválena zřizovací listina zastupitelstvem obce Dobratice usnesením 

č. 18/4, která vychází ve znění původní zřizovací listiny ze dne 09. 10. 2002 a dále ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 15. 08. 2005 a dodatku č. 2 ze dne 13. 05. 2009 a byla schválena 

zastupitelstvem obce Dobratice dne 11. 1. 2016. Zřizovací listina řeší a upřesňuje hospodaření 

subjektu podle novely zákona 250/2000 Sb.  

Hlavní úřední dokumenty: Školní řád (včetně klasifikačního řádu), výroční zprávy byly 

schváleny Školskou radou a pedagogickou radou. 

Ve školním roce 2021/2022 byla škola organizována jako šestitřídní se samostatným prvním 

až pátým ročníkem. Školu navštěvovalo 100 žáků.  Součástí školy jsou tři oddělení školní 

družiny a navštěvovalo ji 87 dětí. Ve správě příspěvkové organizace jsou tři budovy – budova 

ZŠ Dobratice, budova MŠ Dobratice a budova MŠ Vojkovice. V budovách mateřských škol 

jsou zároveň školní jídelny. Od 1. 12. 2011 je v ZŠ zřízena školní jídelna-výdejna a zapsána 

do rejstříku škol.  

 

V základní škole se ve školním roce 2021/2022 zrealizoval projekt „Kmenová třída ZŠ v 

Dobraticích“ v rámci dotace z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pobeskydí  

z důvodu otevření další třídy 1. ročníku. Jednalo se o vybavení třídy ICT technikou, vnitřním 

mobiliářem a sadou robotiky. U příležitosti vybudování nové třídy došlo k výměně tepelných 
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těles, umývadla s přívodem vody a výmalba místnosti. Ve výmalbě se pokračovalo na 

schodišti, chodbách a drobné úpravy ve třídách. V průběhu roku byly provedeny drobné 

opravy ve škole, v tělocvičně a nátěry na školním hřišti. 

V Mateřské škole ve Vojkovicích byla provedena výmalba ve vnitřních prostorách, drobné 

opravy a úprava venkovního hřiště.  

V Mateřské škole v Dobraticích se podařil zrealizovat projekt „Úprava veřejného 

prostranství u Mateřské školy Dobratice“, dále proběhla výměna nevyhovujících baterií, 

výměna vadného bojleru a výmalba vnitřních prostor.   

 

1. 3 Údaje o vedení školy, dálkový přístup 

  

 

Ředitelka školy:    Mgr. Karla Peterková 

Zástupce statutárního orgánu:  Mgr. Ivana Grygarová 

Administrativa:    Petra Badová 

 

Vedoucí učitelka 

V MŠ Dobratice:    Bc. Eva Slezáčková 

 

Vedoucí učitelka 

V MŠ Vojkovice:    Bc. Jana Křístková, Dis.    

 

Vedoucí vychovatelka:   Mgr. Sylva Bednářová 

 

Vedoucí školní jídelny:   Zdeňka Sobková 

(Dobratice + Vojkovice)    

   

Řízení celého subjektu probíhá osobní návštěvou ředitele, telefonicky, emailem a poradou 

vedení za účasti vedoucích MŠ, vedoucí ŠJ (školní jídelny), zástupce statutárního orgánu a 

ředitelky školy. V průběhu roku proběhlo 5 porad vedení, průběžné telefonické rozhovory a 

pravidelné návštěvy ze strany vedení. Pedagogické rady – 7x. 

 

Dálkový přístup: www.zsdobratice.cz,  

 

jídelna.dobratice@seznam.cz, skolka.dobratice@seznam.cz,  

 

skolkavojkovice@seznam.cz 

 

 

1. 4 Údaje o Školské radě 

 

Zastupitelstvo obce Dobratice vydalo na základě svého usnesení č. 35 ze dne 10. 8. 2005 a ve 

smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. n561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zřizovací listinu školské 

rady při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a 

mateřská škola Dobratice, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace. Školská rada má 6 

členů a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

Školská rada byla zřízena dnem 1. 11. 2005.  

 

 

http://www.zsdobratice.cz/
mailto:jídelna.dobratice@seznam.cz
mailto:skolka.dobratice@seznam.cz
mailto:skolkavojkovice@seznam.cz
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V současné době jsou členy:  

 za zákonné zástupce žáků – p. Zuzana Staniczková, Soňa Rucká, 

 za pedagogy školy – Mgr. Marta Mojáková, Mgr. Hana Beránková, 

 za zřizovatele  - p. Ing. Barbora Paulusová a Kateřina Vitásková 

Ve školním roce 2021/2022 byly 3 zasedání školské rady.  

Na prvním zasedání školské rady byli členové seznámeni s tímto programem: 

 schválení výroční zprávy za rok 2020/2021. 

Na druhém zasedání školské rady byli členové seznámeni s tímto programem: 

 schválení zprávy o hospodaření. 

Na třetím zasedání školské rady byli členové seznámeni s tímto programem: 

 školní kalendář 2022/2023, motto: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“, 

 schválení školního řádu 2022/2023, seznámení o přípravě na projektech a o 

realizovaných projektech,   

 seznámení s hospodařením školy, 

 

 diskuze, podněty ke koncepčním záměrům rozvoje školy. 

Členové Školské rady vzali na vědomí informace dle programu. Bez námitek a výhrad 

schválili Školní řád pro období 2022/2023.   

 

 

 

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ VYUČUJÍCÍCH NA ŠKOLE V 

SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU 

 

 
Ve školním roce se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu č.j. 27 002/2005.  Ve 

škole se vyučují tyto obory: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka, Přírodověda, 

Vlastivěda, Informační a komunikační technologie, Hudební výchova, Pracovní činnosti, 

Výtvarná výchova a Tělesná výchova. Do ŠVP byl vložen dodatek č. 2, kde se upravuje 

školní vzdělávací program ZŠ v tomto znění: do ŠVP je vložen učební plán s tematickými 

plány (Člověk a svět práce; Člověk a jeho svět; Čtení; Hudební výchova; Matematika; Psaní; 

Řečová výchova; Tělesná výchova; Výtvarná výchova) pro obor vzdělávání 79-01-B/01 

Základní škola speciální. Učební plán vychází z RVP pro Základní školu speciální. 

 

 

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

 

Základní škola 

 
Pedagogičtí zaměstnanci: 
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Vyučovalo 8 učitelů: 

 třídní učitelka 1. třídy – Mgr. Andrea Znojilová – úvazek 1,0 

 třídní učitelka 2. třídy – Mgr. Ivana Bartošová – úvazek 1,0 

 třídní učitelka 3. A třídy – Mgr. Hana Beránková – úvazek 1,0 

 třídní učitelka 3. B třídy – Mgr. Marta Mojáková – úvazek 1,0 

 třídní učitelka 4. třídy – Mgr. Ivana Grygarová – úvazek 1,0 

 třídní učitelka 5. třídy – Mgr. Silvie Pšenicová – úvazek 1,0 

 učitelka   – Mgr. Karla Peterková – 1,0 

 učitelka   - Mgr. Veronika Cyroň - 0,2727 

 

Vychovatelky: 

 1. oddělení – Mgr. Sylva Bednářová – úvazek 1,0 

 2. oddělení – Mgr. Veronika Cyroň – úvazek 0,7143 

 3. oddělení – Petra Badová – úvazek 0,7143 

 

Asistent pedagoga: 

 Lucie Bezručová – úvazek 1,0 

 Mgr. Kristina Chlebková – úvazek 0,6389 

 

 

 Ve škole vyučovalo 8 aprobovaných učitelů. Úvazek učitelů činil 7,2727 a úvazek asistentů 

pedagoga byl 1,6389. V hodinách bylo odučeno 143 hodin aprobovaně (tj. 100 %). Všechny  

hodiny byly vyučovány samostatně. Ve školní družině byly tři vychovatelky plně 

kvalifikované s úvazkem 2,4286.   

Pedagogové v ZŠ celkem – 11,3402. 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci:   

Ve škole pracuje školnice s úvazkem 1,0. Dále ve škole pracuje uklízečka s úvazkem 0,875, 

administrativní pracovnice s úvazkem 0,45, správce tělocvičny s úvazkem 0,7, údržbář 

pracuje na dohodu  a topič s úvazkem 0,35, který v topné sezóně pracuje i v MŠ Dobratice. 

Nepedagogičtí zaměstnanci – 3,375: 

 

 Barbora Kučová – školnice, 

 Michaela Martiníková – uklízečka, 

 Petr Polínek – topič, 

 Petra Badová – administrativa + správce tělocvičny, 

 René Bado – údržbář – hřiště (dohoda). 

 

 
Pracovní úvazek celkem za ZŠ – 14,7152. 

 

 

Mateřská škola Dobratice – s desetihodinovým provozem 
 

Pedagogičtí zaměstnanci: 

Mateřská škola je dvoutřídní a vyučovali zde čtyři učitelé s úvazkem 4,0: 

 

 Bc. Eva Slezáčková – vedoucí učitelka – úvazek 1,0, 

 Bc. Lenka Martiníková – učitelka – úvazek – 1,0, 

 Kateřina Georgiadisová – učitelka – úvazek – 1,0, 

 Marcela Hrušková – učitelka – úvazek – 1,0 – zástup za mateřskou. 
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U dvou pedagogů došlo k navýšení úvazku dle PHmax. 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci: 

V mateřské škole pracuje školnice s úvazkem 1,0 – p. Marcela Causidisová. Topič (p. Petr 

Polínek) v topné sezóně je stejný jako v ZŠ Dobratice.  

 

 

MŠ Dobratice – 5,0.  

 

 

Mateřská škola Vojkovice – s desetihodinovým provozem 
 

Pedagogičtí zaměstnanci: 

Mateřská škola je dvoutřídní a vyučovali v ní tři učitelé s úvazkem 3,5. 

 

 Bc. Jana Křístková, Dis. – vedoucí učitelka – úvazek 1,0, 

 Mgr. Leona Polášková – učitelka – úvazek – 1,0, 

 Helena Karpecká – učitelka – 1,0, 

 Bc. Helena Kubíčková – učitelka - 0,742. 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci: 

V mateřské škole pracuje školnice s úvazkem 1,0 p. Renáta Drabinová.  

 

Celkem za mateřskou školu – 4,742. 

 

 

Školní jídelna Dobratice a Vojkovice 
 

Ve školní jídelně bylo pět kuchařek a jedna vedoucí kuchyně. Celkový úvazek za školní 

jídelnu byl 5,325: 

 

 Zdenka Sobková – vedoucí kuchyně – úvazek 0,85, 

 Alena Poljaková – vedoucí kuchařka – úvazek – 1,0 - ŠJ Vojkovice, 

 Dagmar Sobková – kuchařka – úvazek 0,6 - ŠJ Vojkovice, 

 Renáta Puzoňová – vedoucí kuchařka – úvazek – 1,0 - ŠJ Dobratice, 

 Martina Velšová – kuchařka – úvazek – 0,875 - ŠJ Dobratice, 

 Drahomíra Parancová – kuchařka – úvazek – 1,0  - ŠJ Dobratice. 

 

 

Celá příspěvková organizace měla 33 fyzických osob s 29,7822 úvazky. 

 

 

 

 

 

4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
 

  

4. 1 Přijímací řízení do MŠ proběhlo 10. 5. 2022 prezenčně a předzápis proběhl v období 

od 22. 4. do 9. 5. 2022. 
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Mateřská 

škola 

Zapisovaní Přijetí Celkem 

přijatí 

Nepřijetí Celkem 

nepřijetí 
Spádový 

obvod 

Mimo 

spádový 

obvod 

 Spádový 

obvod 

Mimo 

spádový 

obvod 

 

Dobratice 30 16 1 17 5 8 13 

Vojkovice 23 10 1 11 8 4 12 

Celkem 53 26 2 28 13 12 25 

 

Děti v mateřských školách jsou budoucími žáky naší školy, proto je důležitá vzájemná 

spolupráce: 

 

„Plán spolupráce“: 

 

 vzájemné návštěvy v MŠ a v ZŠ – čtení malým dětem, divadelní představení žáků 

z čtenářského klubu, sportovní aktivity na hřišti u školy a v tělocvičně,  

 sjednocení na požadavcích připravenosti pro vstup do 1. třídy, 

 informovat rodiče budoucích žáků 1. třídy o požadavcích školy – schůzka proběhla za 

dodržení epidemiologických podmínek, 

  společná účast na vzdělávacích a kulturních akcí – plavecký výcvik, oslava výročí 

školy + radovánky.   

 

 

4. 2 Přijímací řízení do ZŠ proběhlo 6. 4. 2022 prezenčně. 

   

 

 

Základní 

škola 

Zapisovaní Přijetí Žádost o 

odklad 

Převedeni na 

jinou školu 

Nepřijetí 

U 

zápisu 

poprvé 

Po 

odkladu 

Spádový 

obvod 

Mimo 

spádový 

obvod 

Spádový 

obvod 

Mimo 

spádový 

obvod 

Spádový 

obvod 

Mimo 

spádový 

obvod 

Spádový 

obvod 

Mimo 

spádový 

obvod 

Dobratice 30 3 26 3 4 0 1 1 0 0 

Celkem 33 29 4 2 0 

 

Mimořádné přijetí do 1. ročníku – Ukrajina – 1 žák (1. ročník) + 1 žák opakuje 1. ročník ze 

zdravotních důvodů. Celkem je v 1. ročníku 29 žáků. 

 

 

5. STRUČNÉ VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠKOLNÍHO 

VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 
Základním cílem našeho ŠVP je poskytování individuální podpory každému žáku a jeho 

provázení v plnění úkolů, které jsou výstupy v jednotlivých předmětech. Dále pracujeme 

s žákem na hodnocení a sebehodnocení jeho vzdělávacího pokroku.  

 

6. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ 

STANOVENÝCH  ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY  
 

 

6. 1 Počet žáků ve třídě, počet dívek, počet chlapců: 

 

 1. ročník - 24 žáků (z toho 13 chlapců, 11 dívek), 
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 2. ročník - 13 žáků (z toho 10 dívek, 3 chlapci), 

 3. A roč. - 15 žáků (z toho 8 dívek, 7 chlapců), 

 3. B roč. - 16 žáků (z toho 8 dívek, 8 chlapců), 

 4. ročník - 16 žáků (z toho 7 dívek,  9 chlapců), 

 5. ročník - 16 žáků (z toho 12 dívek, 4 chlapci), 

 

 

Celkem 100 žáků. 

 

6. 2 Prospěch žáků – počet žáků s vyznamenáním, prospívající žáci a neprospívající  

            žáci, průměrný prospěch ve třídě: 

 

 Za školní rok prospělo s vyznamenáním: I. pololetí – 89 žáků, II. pololetí – 86 žáků a 

prospělo v I. pololetí 10 žáků, II. pololetí – 14 žáků. 

 

6. 3 Pochvaly, ocenění a kárná opatření:  

 

 Za školní rok bylo uděleno 49 pochval a 6 ředitelských pochval. 

 Napomenutí třídního učitele – 1 žák. 

 důtka třídního učitele – 1 žák.  

 

6. 4. Zameškané hodiny: 

 

 I. pololetí –  omluvené hodiny – 5 443 hodin, průměr na žáka / 54,43 hodin, 

 II. pololetí – omluvené hodiny – 6 203 hodin, průměr na žáka / 62,03 hodin. 

        

 

 

Testování 5. ročníku ČŠI: 

 

 český jazyk –  průměrná úspěšnost žáků naší školy je 72% 

 matematika – průměrná úspěšnost žáků naší školy je 54% 

 dovednosti usnadňující učení - průměrná úspěšnost žáků naší školy je 50%. 

 

Jiné: 

V letošním roce bylo po vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny ve Frýdku – Místku 

a po vyšetření v SPC – Nový Jičín – zařazeno: 

 

 10 žáků s podpůrným opatřením:  

- 6 žáků - speciální pedagogická péče, 

- 2 žáci pracují s AP (asistent pedagoga), 

- 2 x -  pedagogická intervence (doučování), 

- 1 žák pracuje se sdíleným AP.      

 

 Pro žáky byly zpracovány individuální vzdělávací plány a speciální pedagogická péče je 

vedena speciálním pedagogem Mgr. Ivanou Bartošovou, pedagogická intervence vedena Mgr. 

Hanou Beránkovou a Mgr. Silvii Pšenicovou. 

 

Žáci 5. roč. (16 žáků) odešli do 6. roč.: 

 14 žáků - ZŠ Dobrá, 

 1 žákyně – Gymnázium Frýdek-Místek - Cihelní, 

 1 žákyně – 11. ZŠ Frýdek-Místek - sportovní. 
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SOUTĚŽE:  
Z důvodu Covidové situace, byly v letošním roce mnoho soutěží zrušeno, případně jenom 

v online prostředí.  

 

 Literární soutěž - „Kalusův Kalamář“ – zrušeno. 

 „Mlsná vařečka – 3. ročník v rámci projektu MAP Frýdek-Místek – online soutěž na 

téma „Vánoce“ – říjen 2021 – v den soutěže byla putovní porota, která navštívila 

každý tým ve škole a zhodnotila výslednou práci – získali jsme 2. místo. 

 Recitace – okresní kolo – online - účast. 

 Vědomostní: 
- „Finanční gramotnost“ na Gymnáziu v   Českém Těšíně – účast – umístění v první 

desítce, 

- účast v soutěži „Bádáš, bádám, bádáme“, kde žákyně 5. ročníku pod vedením p. 

Mgr. I. Grygarové bádali s pomocí čidel a následně své výstupy prezentovali 

v Ostravě na soutěži. 

 

 Pěvecká: 
- Vánoční nota – zrušeno. 

 Matematická soutěž Klokan – v okresním kole jsme získali nádherné 1. místo 

v kategorii Klokánek (4. ročník, 5. ročník). Úspěšnou řešitelkou se stala Karolína 

Strakošová s celkovým počtem bodů 116 ze 120. 

 Sportovní: 
- získali jsme v kategorii chlapci 5. ročník zlatou medaili (1. místo) v rámci 1. ročníku 

závodu v orientačním běhu pro žáky škol z území dobrovolného svazku obcí Region 

Slezská brána (DSO RSB). 

- V atletickém trojboji ve Frýdku-Místku v rámci AŠSK získal 1. místo Lukáš Stebel, 

- „Koloběžky do škol“ – Ostrava – 1. místo v paralelním slalomu dvojic –  

kategorie – 1. stupeň, 

- turnaj ve vybíjené – „Velikonoční beránek“ – 3. místo – v Dobré, 

- okresní kolo ve vybíjené – Palkovice – 5. místo. 

 Výtvarná: 

- Mladí výtvarníci v regionu – organizovala ZŠ Paskov na téma: „Rozhlédni se kolem 

sebe. Šedá voda, těžké nebe. Je to problém globální. Téma environmentální“ – krásné 

3. místo získala žákyně 5. ročníku Sofie Veselková. 

 

 

6. 5 Další vzdělávací aktivity 

 

Dlouhodobou vzdělávací činností jsou celoroční projekty. „Den požární ochrany“ ve 

spolupráci s profesionálními hasiči z Nošovic, „Den první pomoci“ – praktické ukázky pod 

vedením studentek ze Zdravotnické školy Frýdek – Místek a „Den bezpečnosti“ – beseda 

s Policií České republiky – bohužel tyto aktivity neproběhly – COVID-19.  Dalším přínosem 

pro děti je vzdělávací činnost soukromé hudební školy probíhající ve škole – pro žáky školy i 

pro děti z MŠ. Dlouhodobě probíhala environmentální výchova formou sběru PET láhví, ale 

bohužel tato aktivita byla zrušena Beskydskou skládkou, proto jsme se zapojili aspoň do sběru 

papíru. Specifikem je vzdělávací a koordinační činnost s okolními neúplnými školami.  

 

Škola jako vzdělávací instituce nabízela vzdělávání i občanům: 

 v budově školy se nachází obecní knihovna, která je přístupna dětem a všem občanům 

1 x týdně. 

 v tělocvičně: pronájem – fotbalisté, volejbal, badminton, florbal. 
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Kroužky ve škole: 

keramický, DKM – digitálně kreativní mládež, pěvecký, čtenářský klub, klub logiky a 

deskových her, sportovní kroužek,  doučování, kroužek AJ, badatelský klub, kurz první 

pomoci, předmět speciálně pedagogické péče. 

 

Nepovinný předmět: 

 

Výuka náboženství na škole neprobíhala z důvodu malého počtu přihlášených.  

 

 

Akce, soutěže, projekty 

 

Všichni žáci se zapojili pod vedením svých třídních učitelek do plnění akcí, které byly 

realizovány během školního roku: 

 

 „Dravci“ 

Školní akce byly přizpůsobené dle aktuální situace – COVID. 

 

 

ZÁŘÍ 

 Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022, 

 zahájení plaveckého výcviku, 

 zahájení výuky hudební školy,   

 Šablony III. - zahájení klubů – AJ, čtenářský klub, badatelský klub, doučování, 

 Tvořivé dílny „Na drevo maľované“. Akce se uskutečnila v rámci projektu „Keď 

tradícia v dreve ukrytá ožíva“ a naším štědrým hostitelem byla základní škola 

Turzovka na Slovensku, 

 přespolní běh – okrskové kolo - soutěž v Dobré, okresní kolo – Frýdek-Místek,   

 focení prvňáčků, 

 kino – Třinec – 4. a 5. ročník, 

 vystoupení pěveckého sboru – vítání občánků, jubilanti v Dobraticích, 

 třídní schůzky – 2. – 5. ročník.  

 

ŘÍJEN                                                                  „Mlsná vařečka“ 

 

 dravci ve škole, 

 zahájení kroužků pro žáky,  

 návštěva z pedagogicko-psychologické poradny F-M, ze speciálního pedagogického 

centra Nový Jičín, 

 třídní schůzky – 1. ročník, 

 strašidelná škola – pouze pro žáky, 

 podzimní prázdniny, 

 online soutěž z MAP II. – Mlsná vařečka – v den soutěže byla putovní porota, která 

navštívila každou školu samostatně a zhodnotila výslednou práci týmu.      
 

 

Listopad 
 vánoční focení, 

 vystoupení pěveckého sboru – vánoční jarmark ve Vojkovicích, 

 třídní schůzky. 
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PROSINEC 

 

 Mikuláš ve škole, 

  „Česko zpívá koledy“ – online formou od 18:00 hod., 

 perličkování,  

 vánoční nota, 

 naše „Lucky“, 

 vánoční třídní besídky, 

 vánoční prázdniny. 

                          „Lucky“ 

 

 

LEDEN 

 Pololetní písemné práce, uzavření klasifikace, 

 školní kolo v recitační soutěži,   

 vysvědčení. 

 

  

ÚNOR                    „Opálená – lyžářský kurz“ 

 

 

 pololetní prázdniny, 

 bobujeme, 

 soutěž ve finanční gramotnosti – Gymnázium Český Těšín, 

 lyžařský kurz – Opálená (pro mírně pokročilé a pokročilé). 

      

BŘEZEN 

 

 dětský karneval  - dopoledne ve třídách, 

 jarní prázdniny, 

 „Digitálně kreativní mládež“ – 1. robotický workshop – přeshraniční spolupráce 

s Polskem, 

 matematická soutěž – Klokan, 

 Den s Andersenem + knihovnická akce, 

 pro všechny žáky určitě byla příjemným zpestřením návštěva spisovatelky Kataríny 

Fiala, která během autorského čtení představila své knížky. Děti během besedy byly 

zapojeny do různých her, které si pro ně připravila 

 třídní schůzka – 5. ročník, 

 spuštění registrace zápisu do 1. ročníku – online přihlášky, 

 materiální potravinová svírka pro Ukrajinu, která vznikla v rámci spolupráce 

s Diecézní charitou ostravsko-opavskou. Hmotná pomoc odhadem  přesáhla 50.000 

Kč, 

 přípravy na oslavu školy – 150. výročí – almanach + program oslav.  

  

DUBEN                                                                                                  „Velikonoční beránek“ 

 vystoupení pěveckého sboru – Velikonoční jarmark – Dobratice, 

 zápis do 1. ročníku – prezenčně, 

 třídní schůzky,  

 zahájení přípravy na testování 5. ročníku – ČŠI, 

 turnaj ve vybíjené – „Velikonoční beránek“, 

 okresní kolo ve vybíjené – Palkovice, 
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 velikonoční dílny,                                                                       

 velikonoční prázdniny, 

 „Digitálně kreativní mládež“ – 2. robotická dílna – přeshraniční spolupráce s Polskem, 

 divadelní představení – Třídění odpadu, 

 příprava na oslavy školy – 150. výroční – korekce almanachu. 

 

                                                                         „Bádáš, bádám, bádáme“ 

KVĚTEN 

  

 předzápis do MŠ – on-line + zápis do MŠ – prezenčně, 

 testování 5. ročníku – ČŠI, 

 soutěžní sběrový týden papíru, 

 soutěž v orientačním běhu – Region Slezská brána – Sedliště, 

 focení,  

 „Bádáš, bádám, bádáme“ – Ostrava,  

 pedagogická praxe studentky 1. stupně – OU, 

 „Digitálně kreativní mládež“ – 3. robotická dílna – přeshraniční spolupráce s Polskem, 

 příprava na oslavy školy - 150. výročí, 

 třídní schůzky.  
                                                            

                                        „Škola v přírodě – Dům sv. Josefa – 2. turnus“ 

 

ČERVEN 

 

 oslava 150. výroční školy + Radovánky – dopolední program (hosté), odpolední 

program (rodiče),  

 mobilní planetárium,   

 pasování prvňáčků, 

 pěvecký sbor – vítání občánků ve Vojkovicích a v Dobraticích, 

 mimořádný zápis pro cizince – Ukrajina, 

 „Digitálně kreativní mládež“ – turnaj robotů – závěrečná ukončení projektu v Polsku, 

 školní výlety, 

 škola v přírodě – 1. turnus – Sůkenická (4. ročník), 2. turnus – Dům sv. Josefa (3. a 5. 

ročník), 

 projektový den – Šablony – Hubert – Hukvaldy – (1. a 2. ročník), 

 schůzka s budoucími prvňáčky,  

 pasování prvňáčků, 

 slavnostní ukončení školního roku – vysvědčení. 

 „Orientační běh“ 

 ČERVENEC                                                       

 Příměstský tábor - ve škole se uskutečnil příměstský tábor s názvem „Hlavolamy“ za 

podpory MAS Pobeskydí. Táboru se zúčastnilo 26 dětí, které plnili spoustu úkolů. 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

Do školní družiny pravidelně docházelo 87 řádně zapsaných dětí (viz zápisní lístek). Součástí 

družiny byly tři oddělení.  

 první oddělení navštěvovali žáci 1. ročníku a 2. – 33 dětí,  

 druhé oddělení žáci 3. A ročníku a 3. B ročníku – 28 žáků,  

 třetí oddělení žáci 2. ročníku, 4. ročníku a 5. ročníku – 26 žáků. 
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Školní družina (ŠD) podporovala svou činností znalosti, schopnosti a dovednosti dětí, a tak 

přispívala k rozvíjení klíčových kompetencí. ŠD podporovala svou činností projekty školy 

jako např. „Škola má narozeniny“, dále se věnovala celoroční hře „Vývoj 2021/2022“, 

orientované na přírodní prostředí „Co můžeme dělat pro své přírodní prostředí“, badatelským 

aktivitám a „Cestě kolem světa za 80 dní“. 

 

„Vývoj 2021/2022“ 

V celoroční hře se děti zabývaly úvahou, co můžeme zlepšovat ve svém prostředí v 

každodenní činnosti a hlavně šetrným zacházením s přírodním materiálem. Hra byla 

inspirována dětskou hrou „Kámen, nůžky, papír“. Děti plnily jednotlivé úkoly, které byly 

hodnoceny kredity. Ty měnily v bance. Po získání nejvyšší mety, měli právo na odměnu a 

pokračovat dál ve hře. 

„Cesta kolem světa za 80 dní“  

Žáci byli každý měsíc v jiné zemi a někdy i na jiném neznámém kontinentu, a proto se 

zájmové činnosti vztahovaly vždy k cizokrajným tradicím a mravům. Slavili jsme Americké 

Vánoce, nechali se vtáhnout do příběhu tisíce a jedné noci, dali jsme si dobrý anglický čaj a 

dorazili až k protinožcům. Vše probíhalo v bezpečí naší družiny, tělocvičny školy nebo 

školního pozemku.  

K poznávání nových krajů nám dobře posloužila i počítačová učebna, nebo velká třída 

s projektorem, kde jsme mohli nejednou sledovat, jak ve své cestě postupuje i Willy Fogg. 

Digitální technologie měla v tomto školním roku nezastupitelné místo, objevili jsme kouzlo 

smart karet, k rozšíření obzorů jsme používali tablety a pro zábavu naše Bee – boty i Ozo – 

boty. Relaxovat se nám nejvíce dařilo v blízkém lesoparku, ve školním lese nebo na školním 

hřišti. Pořádali jsme pikniky, společné čtení Vydali jsme se také na turistiku do okolí obce 

Dobratice a obce Vojkovice.  

ŠD poskytovala dětem smysluplné a přitom zábavné i zajímavé využití volnočasových aktivit 

všech účastníků. Děti měly k dispozici hračky pro chlapce i děvčata, knihy, časopisy, stolní 

hry, sportovní potřeby, ale také zabezpečení pro výtvarné, pracovní, rekreační, hudební a 

odpočinkové činnosti. Družina využívala také tělocvičnu, počítačovou učebnu, třídu 

s interaktivní tabulí, školní zahradu, venkovní hřiště, sportoviště, les, nedaleký lesopark. 

 Ranní provoz družiny probíhal od 6:30 hod. do 7:30 hod. Odpolední provoz od 11:30 hod. do 

16.30 hod. 

Mezi nejčastější aktivity ve školní družině patřila: 

 Přírodovědná činnost: 

 aktivně se podílí na rozvíjení znalostí žáků z učiva ZŠ, 

 pěstuje správný vztah k přírodě – poznává přírodu, učí se z ní, neničí a nepoškozuje ji, 

ale zvelebuje a chrání ji, 

 staráme se o želvu, 

 pozoruje změny v přírodě – čtvero ročních období. Vnímá změny v přírodě během 

roku, 

 sbírá byliny – zná jejich význam pro lékařství a léčitelství, 

 ekologicky smýšlí – přiměřeně svému věku, 

 je v kontaktu s přírodou, spojenou s aktivním pohybem a hrou, 
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 rozšiřuje své poznatky o základních přírodních jevech, 

 citlivě vnímá přírodní krásy, podílí se na úpravě prostředí ve škole a okolí školy, 

 využívá přírodních materiálů a přírodnin při různých hrách, pracovních a výtvarných 

činnostech, 

 

 

 

Výtvarná a pracovní činnost: 

 

 různé techniky malby, kresby 

 pracovní činnost, kde jsme využívali lepení, stříhání a jiné práce s papírem a také 

hudební náměty - pořady, známé i méně známé písničky nebo koledy za doprovodu 

hudby z Youtube.  

Měsíční aktivity školní družiny – III. oddělení: 

ZÁŘÍ:  

Hurá zpátky do školy 

 Seznámení nových žáků s provozem ŠD, novými spolužáky,  bezpečná cesta ze školy 

do ŠD a zpět 

 Poučení o bezpečnosti ve škole i mimo ni 

 Seznámení žáků s dodržováním hygienických zásad  

 Pranostiky v září 

 Lidské vlastnosti, Moje rodina, Kouzelná slova 

 Tvoření z přírodnin, kresba barvy podzimu, ovoce a zelenina 

 Sportovní hry na školním hřišti, v lese, vycházky 

 Keramická dílna – obtisky z přírodnin 

 Škola má narozeniny 

ŘÍJEN:  

Barevný podzim 

 Počasí a změny v přírodě, stěhovaví ptáci 

 Můj volný čas, rodina, tradice u nás a ve světě – Halloween, Pc, čtení knih 

 Pranostiky v říjnu 

 Tvoření paleta podzimu, tvoření výzdoby na strašidelnou noc 

 Sportovní hry na školním hřišti, v tělocvičně, v lese, vycházky po vesnici 

 Hrabání listů, sběr kaštanů a žaludů 

 Keramická dílna -  list obtisk, výplň sklem 

 Těšíme se na Strašidelnou noc, výzdoba družiny 

 Podzimní prázdniny a poučení o bezpečnosti během nich 

 Příprava na narozeniny školy 

 

LISTOPAD:  

Ať žijí duchové 

 Žebříček hodnot - pravidla 

 Dušičky – tradice u nás a ve světě, Pc 

 Zajímavosti v naší obci a okolí 

 Pranostiky v listopadu 

 Tvoření z přírodnin obrazy v prostoru lesa – mandaly 

 Soutěže v tělocvičně, vycházky k rybníku, les 

 Tvoření dárků na Vánoce 

 Těšíme se na Advent – adventní svícny  

 Keramická dílna - dárky k Vánocům dle výběru dětí 
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 Příprava na narozeniny školy  

PROSINEC:  

 Těšíme se na Vánoce - tradice u nás a ve světě, Pc, čtení knih 

 Pranostiky v prosinci 

 Čertí týden-malování a tvoření čertů  

 Výroba ozdob z různých materiálů, výzdoba školní družiny 

 Vánoční zdobení stromečků, výzdoba družiny, přáníčka k Vánocům 

 Keramická dílna – zvoneček, glazování  

 Vycházka k obecnímu betlému, zpívání koled, ochutnávka cukroví 

 Krmení ptáčků a zvěře v lese, doplnění krmítek 

 Hry v tělocvičně v místnosti, diskotéka 

 Vánoční prázdniny  

 

LEDEN:  

Královna zima 

 
 Co jsem dostal od Ježíška, jak jsem trávil Vánoce - rozhovory  

 Rozhovory – když se ztratím,  má nejoblíbenější pohádka – ilustrace 

 Pranostiky v lednu 

 Tříkrálový týden - Kašpar, Melichar a Baltazar, společné hledání na Pc a čtení na 

Wikipedii, tvoření a malování 

 Výroba ptačích krmítek, krmení ptáků na zahradě školy, malování, poznávání stop 

ptáků a zvěře ve sněhu. 

 Mráz maluje - malování a vyrábění se solí a sněhem, zmrzlé koule 

 Zimní týden – stavby ze sněhu na zahradě, zimní koulovaná, sáňkování, bobování 

 Pozorování a sčítání ptáku u krmítka,, Ptačí hodinka´´ 

 Keramická dílna – ptáčci,  tučňák, sněhuláci, glazura 

 Příprava na narozeniny školy 

ÚNOR: 

     Letíme na olympiádu do Pekingu 

                 

 Olympiáda v Pekingu -  fandíme našim sportovcům, zajímavosti o Pekingu 

 Pranostiky v únoru 

 Tvoření – sporty na olympiádě, naši sportovci 

 Valentýnský týden – Valentýnské přání 

 Vycházky po okolí, Olympiáda v tělocvičně -  zimní disciplíny 

 Masopust a karneval – tvoření karnevalových masek, výzdoba družiny 

 Keramická dílna – misky a hrníčky 

 Příprava na narozeniny školy 

 

BŘEZEN:  

Jaro už ťuká na vrátka 

 Karneval v družině – taneční soutěže, diskotéka 

 Tradice karnevalu u nás a ve světě, hledáme na Pc 

 Učitelé mají svátek Jan Ámos Komenský 

 Dárek k MDŽ  

 Den s knihou  

 Pranostiky v březnu 

 Vycházky a pozorování změn v přírodě 

 Poslech a poznávání zpěvu ptáků v lese a okolí školy 

 Sportujeme v tělocvičně  
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 Jarní prázdniny 

 Příprava na narozeniny školy 

DUBEN:  

Jaro už je tu 

 Velikonoce – u nás ve světě  

 Jarní tvoření – zvířata z barevných drátů, motýl z kolíčků na prádlo, leporelo 

zahrada  

 Pranostiky v dubnu 

 Den země – uklízíme les a okolí školy 

 Bezpečná škola – navrhujeme plakát 

 Sportujeme na školním hřišti, soutěže, hry, v lese, vycházky do okolí 

 Příprava na narozeniny školy 

KVĚTEN:  

Květnové mámení: 

 Den matek – tvoření pro maminku – přáníčko 

 Pranostiky v květnu 

 Bylinky kolem naší školy – herbář 

 Rybník a život kolem něj - vycházka k rybníku, pozorování kdo v něm a kolem něj 

žije 

 Tvoření  domečků pro hmyz 

 Návštěva kamaráda  

 Příprava na narozeniny školy 

ČERVEN 

Hurá léto: 

 Slavíme den dětí – zmrzlina u Koníčka 

 Škola má narozeniny - oslava narozenin, výzdoba školy   

 Dětské Radovánky 

 Pranostiky v červnu 

 Vycházky do okolí výlet na Prašivou 

 Sportujeme na školním hřišti, lesopark, les, zahrada 

 Škola v přírodě 4,5 třída 

 Rozloučení s páťáky 

 Hurá prázdniny  

 
Měsíční aktivity školní družiny – II. oddělení: 

 

ZÁŘÍ: „Chystáme se na plavbu" 

 Seznámení žáků s provozem ŠD, nastavování pravidel našeho oddělení, upevňování pravidel 

pomocí dramatizace 

 Seznamovací a kolektivní hry na počátek 

 Sdílení se se zážitkem z prázdnin, Moje prázdniny (PL), prázdninové osmisměrky 

 Přípravy na oslavy školy, nácvik tance 

 Pouštění draků na školním hřišti 

 Svatováclavská bojová hra – odkaz ke svátku sv. Václava, tvorba svatováclavské 

koruny 

 Nemocniční gang – dlouhodobý literární projekt, čtení na pokračování s reflexí 
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 Podzimní tvoření – ježeček, koláž z listí 

 Cesta do školy a zpět (PL), dopravní výchova formou deskových her 

 Pokřiky a vlajky – tvoření týmů a společných znaků před vyplutím 

 Pohádka Willy Fogg na cestě kolem světa 

 Noviny z cest – celoroční hra – informace o naší cestě se zajímavostmi   

 

ŘÍJEN „Poznáváme Evropu a Českou republiku“ 

 Poznáváme Velkou Británii – kulturu, historie, království 

 Irské tradice sv. Patrika – tradice, hra s čtyřlístky 

 Irská hudba, učíme se irské tance a soutěžíme o nejlepšího tanečníka 

 Čaj o páté – tradice anglické společnosti, dramatizace na téma: Lord/Lady 

 Skotská záhada – Lochneská příšera, ICT – pátrání po příšeře 

 Chutě Francie – soutěž s ochutnávkou naslepo 

 Francouzská móda – soutěž v tvorbě nových módních kousků ve skupinách 

 Francouzská trikolora –historie Francie v barvách 

 Slepý Picasso – skupinová hra se zavázanýma očima, živé obrazy z Louvru (inspirace 

ICT) 

 Nemocniční gang – dlouhodobý literární projekt, čtení na pokračování s reflexí 

 

 Poznáváme ČR – státní symboly, města a přírodní krásy našeho okolí 

 Poznáváme Řecko a Řím – Řecké olympijské hry – soutěžíme ve sportovních 

disciplínách 

 Pohádka Willy Fogg na cestě kolem světa 

 Noviny z cest – celoroční hra – informace o naší cestě se zajímavostmi o anglické 

společnosti 

 Halloween – poslech halloweenských pohádek a pověstí, omalovánky k tématu, 

zdobení družiny – pavoučci, duchové, lampióny 

 Hallowenská úniková hra ve školním lese 

 

LISTOPAD „Vyplouváme na moře a oceán“ 

 Dušičky – památka zesnulým, úcta ke starším, pranostiky podzimního času 

 Dopravní hřiště a turnaj Bee-botů  

 Dobratice a okolí – procházíme se po okolí obce, ukazujeme si hlavní kulturní částí 

obce a její malebnosti, stavíme a malujeme budovy v naší obci 

 Čas ve školením lese – vymýšlíme jednoduché hry v listí, soutěžíme v prostředí lesu 
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 Moře vs. Oceán – Co víme o velkých vodních plochách? – kvízy, rébusy a labyrinty 

 Má Česko moře, aneb kudy k nejbližšímu z nich 

 Relaxace se zvuky moře, se zvuky velryb 

 5 oceánů světa – Informace a zajímavosti o oceánech 

 Lodní doprava – asociace, co vše o ní víme, ICT – Pohyby na moči, Jaké moře 

procestujeme směrem do Ameriky 

 Nemocniční gang – dlouhodobý literární projekt, čtení na pokračování s reflexí 

 Audio – poslech: Poslední plavba Willema Barentse, Barensovo moře 

 Pohádka Willy Fogg na cestě kolem světa 

 Noviny z cest – celoroční hra – informace o naší cestě se zajímavostmi o oceánech 

 Vánoční čas – připravujeme se na čas Vánoc, vytváříme malé dárky, dekorace 

 

 

 

PROSINEC „Vánoce v Americe“ 

 Adventní kalendář ŠD – tradice a historie adventního času, úkoly spojené s adventem 

na každý den až do Vánoc 

 Nácvik a natáčení zpěvu – Vánoční písně: Půjdem spolu do Betléma 

 Poslech vánočních koled – českých i zahraničních, poslech vánočních pohádek 

 Vánoční výzdoba – ozdoby na stromeček – baňky z vlny, andílci ze starých knih, 

tvorba Betlému, stromečky, přání s andělíčky (textil) 

 Společné pečení perníčku v ŠD a zdobení 

 Rodina a Vánoce – tradice našich rodin, společná vánoční výzva rodičů s dětmi 

 Tvorba vánočního kalendáře na odpočet a společné odpočítávání dnů do Vánoc, 

vánoční kvízy a omalovánky 

 Adventní svíce – tradice, společné zapalování svíček, čas rozjímání nad přípravami 

Vánoc 

 Sv. Mikuláš – soutěže v tělocvičně, křížovky a luštění 

 Sv. Lucie – pořekadla a historický podtext, křížovky a luštění, vitráž 

 Vánoční čas u indiánů – pátrání, zda slaví také tento čas 

 Hra Indiánský náčelník – hra ve které náčelník, nemá rád určitá písmena 

 Vánoční koledy v Mexiku, aneb mexické Vánoce 

 Lov na bizony – Pohybová hra v tělocvičně 

 Čas Vánoc v Kanadě a USA  

 Americké vs. České Vánoce – všem jsou jiné a všem stejné 
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 Vánoční Just Dance – tanec, pohybové uvolnění 

 Studený porcelán – tvorba Vánočního svícnu pro rodiče pod stromeček 

 Pečení pomerančů na vánoční stromeček 

 Nemocniční gang – dlouhodobý literární projekt, čtení na pokračování s reflexí 

 Kimova hra se zvuky – cvičení sluchové paměti 

 Pohádka Willy Fogg na cestě kolem světa 

 Noviny z cest – celoroční hra – informace o naší cestě se zajímavostmi o Americe 

 

LEDEN  „Zimní radovánky na Antarktidě“ 

 Vánoční ohlédnutí – povídání o zážitcích z Vánoc, o dárcích pod stromečkem 

 Soutěž v poslechu koled – hádej co je to za melodie – hra na týmy 

 Tříkrálový týden – tři králové v historickém kontextu, omalovánky 

 Dance and Freeze – koordinace pohybu v prostředí 

 Podivuhodný svět zimních sportů, ICT – kolik zimních sportů už znám? jaké rád 

provozuji sporty v zimě 

 Zimní pohádka – divadlo v podání dětí 

 Lov medvěda – pohybová hra v tělocvičně, zimní hrátky ve sněhu 

 Ozdoby pro ptáky – tvoříme ozdoby na pověšení ven, ptačí zobání v želatině, v sádle, 

krmení ptáků 

 Mistr čichu – soutěž s vůněmi, práce s čichovou pamětí 

 Ledová krajina Antarktidy a Arktidy –rozdíly, ukázka na mapě, hledání měst 

 Anarktidská divočina – pohybová hra na týmy v tělocvičně 

 Žebříček top vlastností – sestavujeme a hodnotíme vlastnosti, kterých si u druhých lidí 

vážíme 

 Tvoření zimních zvířat – medvěd, tučňák 

 Nemocniční gang – dlouhodobý literární projekt, čtení na pokračování s reflexí 

 Pohádka Willy Fogg na cestě kolem světa 

 Noviny z cest – celoroční hra – informace o naší cestě se zajímavostmi o Antarktidě 

ÚNOR „Do Afriky za sluncem“ 

 Bobování a sáňkování na školním hřišti, stavění sněhuláka 

 Seznámeni s Černým kontinentem – poznáváme přírodu a krásu Afriky 

 Karneval v Africe – zdobení herny, tvorba masek, volba krále a královny karnevalu 

 Africký salát – příprava a ochutnávka jednoduchých pokrmů 

 Africké bubny – rytmizace jednoduchých opakujících se rytmů ve skupině 

 Africké masky – tvorba masek, poznávání kultury afrických kmenů 
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 Zimní olympiáda – příprava na ní, základní informace, olympijské kruhy, historie, 

moto, maskoti ZO 

 Olympijské tvoření – kruhy, nástěnka slávy, informace k disciplínám zimních 

olympijských her 

 Relaxace s Boomwhackers, hra a zpěv  

 Sv. Valentýn – Proč je důležité říkat, že máme někoho rádi 

 Zvířata v zimě – péče o ně v tomto období, tvoření – stopy a stíny zvířat 

 Soutěž Stopy ve sněhu s Bee – boty 

 Zvuky zvířat – hry se sluchovou paměti 

 Zebra – Dramatizace pohádky Jak zebra ke svým pruhům přišla 

 Zimní bingo hrátky 

 Karnevalový čtyřboj – soutěžní disciplíny zakončené karnevalovou oslavou 

 Ledová obluda – dlouhodobý literární projekt, čtení na pokračování s reflexí 

 Pohádka Willy Fogg na cestě kolem světa 

 Noviny z cest – celoroční hra – informace se zajímavostmi o cestě po Africe 

BŘEZEN „Jaro v Orientu“ 

 Piškvorkový turnaj – soutěž o titul Krále piškvorek 2022 

 Strach a obavy – diskuze a rady, jak zvládám své strachy, stres 

 Čtení a poslech příběhu ze série – Tisíc a jedna noc 

 Návštěva knihovny – seznámení s místní knihovnou, ukázky nejnovějších knih pro 

děti, procházení jednotlivými žánry s výkladem paní knihovnice 

 Kniha jako… - zkoumání a vytváření přívlastků pro knihu v mnoha polohách 

 Kvíz o knihách – hra se zajímavostmi ze světa knih 

 Tvoříme záložky do knih, tvorba obalu na knihy 

 Slavíme den s Andersenem – příprava disciplín, AZ kvízu 

 Velikonoce v mnoha rovinách – svátky jara, křesťanské svátky, tradice rodin 

 Velikonoční tvoření – malování vajíček, tvorba ptáčků, sázíme osivo 

 Ledová obluda – dlouhodobý literární projekt, čtení na pokračování s reflexí 

 Pohádka Willy Fogg na cestě kolem světa 

 Noviny z cest – celoroční hra – informace o naší cestě se zajímavostmi ze světa 

orientu 

DUBEN „Nejen Velikonoce v Číně a Japonsku“ 

 Tvorba dárečku pro děti k zápisu do školy – letadla a motýlci 

 Velikonoční tvoření – výroba vajíčka s překvapením, travoun, Velikonoční přání 

 Ozo – boti – seznámení se s programováním, kódy a tvorba jednoduchých cest  
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 Sběr Velikonočních vajíček s Ozo – boty – cílené kódování 

 Velikonoční přání – digitální tvorba v programu canva.com 

 Péče o svět – otázka plýtvání, jak zlepšit životní prostředí 

 Úklid okolí školy – praktická pomoc, třídění nalezeného odpadu 

 Jarní květiny – poznáváme květiny v okolí školy, hledáme si informace pomocí ICT 

 Ping – pong – učíme se pravidla, trénink podání, nahrávek 

 Poslech Japonské relaxační hudby  

 Sudoku – seznámení, zvyšování úrovní, soutěžení na čas 

 Skládání origami – motýli, ptáci, srdce 

 Gejša – hra plná výzev pro jedince i skupinu, lentilková výzva s hůlkami 

 Čajový sushi dýchánek – ochutnávka čaje a sushi, tvorba pozvánek na čaj 

 Zdravý životní styl, pohyb – diskuze s příklady 

 Ledová obluda – dlouhodobý literární projekt, čtení na pokračování s reflexí 

 Pohádka Willy Fogg na cestě kolem světa 

 Noviny z cest – celoroční hra – informace o naší cestě se zajímavostmi z Japonska a 

Číny 

KVĚTEN „Klokaním skokem do Austrálie“ 

 Poslech poezie Máj – i písně první máj, tradice spojené s tímto dnem a z pálení 

čarodějnic, stavění májek 

 Pranostiky, změny v přírodě i ve fauně – pozorování v přírodě 

 Dáreček pro maminku – výroba a malování tašek, dárkové balení tašek 

 Smart karty – poznávání zvířat pomocí karet a tabletu, vizualizace zvuku a zvířat 

 Péče o zahradu – úprava okolí před školou, zvelebování zahrady 

 Komenského příběhy lidskosti – projektový den v ŠD, beseda s lektorkou 

s interaktivním programem o životě J. A. Komenského 

 Austrálie – kultura protinožci, poznávání odlišností, hledání zajímavosti pomocí ICT 

  Poslech podcastu – Austrálie s Broňou 

 Australská výzva – natáčení kolíku na rychlost, kvízy k Austrálii 

 Mistr našeptávač – kolektivní hra, jednoduché kolektivní soutěže 

 Pampeliškový med – sběr pampelišek v okolí Dobratic, tvorba a vaření medu 

 Ledová obluda – dlouhodobý literární projekt, čtení na pokračování s reflexí 

 Pohádka Willy Fogg na cestě kolem světa 

 Noviny z cest – celoroční hra – informace o naší cestě se zajímavostmi o Austrálii 

ČERVEN „Všude dobře, v ČR nejlíp.“ 

 Výlet ke koníčkovi – společná cesta s občerstvením 
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 Moto týden – tvorba programu s autíčky na ovládání, překážková dráha, realizace 

plánu, soutěž o nejlepšího jezdce s autíčkem 

 Návštěva závodní dráhy ve Vojkovicích – jízda na okruhu, výklad  

 Piknik – setkání s občerstvením, deskovými hrami 

 Škola v přírodě – povídání o zážitcích, vzpomínkách 

 Den otců – tvorba dárku pro tatínky, vonné pytlíčky do auta, dárková krabička 

 Prázdniny se blíží – tvorba prázdninových plánů, sdílení se s plány  

 Radovánky – trénink a zdobení na radovánky  

 Oslava výročí školy – přípravy na oslavu 

 Úklid herny, školního hřiště i školního lesa 

 

 

PRAVIDELNÁ ČINNOST- vycházela z týdenní skladby zaměstnání, byly to organizované 

aktivity, které tvořily náplň jednotlivých témat školního vzdělávacího programu: 

 

MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJI (MŽ) 

LIDÉ KOLEM NÁS (LN) 

LIDÉ A ČAS (LČ) 

ROZMANITOST PŘÍRODY (RP) 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ (ČZ) 

 

PRŮBĚŽNÁ ČINNOST- byly  spontánní aktivity, klidové činnosti, poslechy, videa, společné 

hry, relaxace, vycházky, ale také např. didaktické hry. 

 

 

7. MATEŘSKÁ ŠKOLA  

 

 

MŠ DOBRATICE 
 

1. Podmínky ke vzdělávání 

2. Průběh vzdělávání 

3. Spolupráce s rodiči 

4. Výsledky vzdělávání 

5. Kvalita DVPP 

6. Prevence rizik a školní úrazy 

 

1. Podmínky ke vzdělávání:  

 

V tomto školním roce jsme pracovali se ŠVP „S Kuřátkem si budeme hrát, radost kolem 

rozdávat“, který vychází z naší MŠ. 

 

V první třídě z důvodu docházky mladších dětí byla témata dvoutýdenní. Výchovně 

vzdělávací činnost byla zaměřena zejména na adaptaci nově příchozích dětí a vedení 

k samostatnosti při sebeobslužných činnostech. Předávali jsme dětem poznatky o přírodním 

prostředí, rozvíjeli smyslové vnímání a jemnou motoriku při manipulaci s předměty. 
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Ve druhé třídě převládala docházka předškolních dětí (18), z tohoto důvodu jsme se zaměřili 

zejména na přípravu dětí do základní školy. Jednotlivá témata byla rozpracována v týdenních 

intervalech, které jsme dle potřeb a přání děti prodlužovali. Naším cílem bylo ve spolupráci 

s rodinou podporovat všestranný rozvoj dítěte a vytvářet předpoklady pro celoživotní 

vzdělávání dětí. Snažili jsme se do výuky začlenit modernější prvky, pracovali jsme 

s robotickými včelkami BOOT ZOOT a individuálně s výukovým programem na tabletu dle 

jednotlivých témat. Toto vzdělávání obohatilo děti o nové prvky a zaujalo jejich pozornost.  

 

2. Průběh vzdělávání:  

 

V tomto školním roce jsme pracovali se ŠVP s názvem „S Kuřátkem si budeme hrát, radost 

kolem rozdávat“. Tento program jsme si rozdělili do 6 tematických bloků.  

 

V prvním bloku s názvem „Hurá, těšíme se do školky“  jsme se zaměřili na usnadnění 

adaptačního procesu nově příchozím dětem a rozvoj kamarádských vztahů a vazeb. Snažili 

jsme se rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný mluvní projev dětí. Vytvořili jsme si 

pravidla třídy a sledovali jejich pochopení a dodržování. Umožnili jsme dětem projektové učení 

v podobě Planetária, výuková projekce v technologii 360´ odkrývající vědu o vesmíru. 

 

Druhý blok „Podzim klepe na vrátka“ poskytl dětem praktické pozorování měnící se 

podzimní přírody, sbírali jsme přírodniny nejen k estetizaci, ale také ke krmení zvěře v zimním 

období. Pomocí různorodých aktivit se děti seznámily s některými druhy ovoce a zeleniny. 

Snažili jsme se vést děti k jejich konzumaci. Zaměřili jsme se také na lidské tělo a smysly, 

snažili jsme se utvářet u dětí zdravé životní návyky. 

V tomto bloku byly zahájeny nadstandartní aktivity v podobě kroužku keramiky pro předškolní 

děti, anglického jazyka pro všechny děti z 2. třídy a hudebního kroužku, který probíhá na obou 

třídách. Předškolní děti se účastnily plaveckého výcviku. Děti se fotografovaly na vánoční 

přáníčka dle zájmu zákonných zástupců. Proběhla vánoční dílna maminek v klubovně 

Obecního úřadu v Dobraticích. Mateřskou školu navštívily v rámci sdílení kolegyně z MŠ 

Bruzovice. Zorganizovali jsme pro děti návštěvu Divadla loutek, alternativní scénu, kde děti 

shlédly pohádku „Fuj je to“. 

Ve třetím bloku „Až budou Vánoce a bílý sníh“ jsme se zaměřili na posilování citových 

vztahů ke svým nejbližším. Pomocí Mikulášské besídky, kdy děti v MŠ navštívil Mikuláš, 

anděl a čert, děti navazovaly kontakty s dospělými. Mateřská škola byla uzavřena z důvodu 

nařízené karantény vzhledem k nemoci COVID-19. Aktivně jsme děti zapojili do vánočních 

příprav, výzdoby školičky, vánoční stromečku. Společně jsme upekli vánoční cukroví a 

netrpělivě čekali na příchod Ježíška. Děti se seznámily s vánočními tradicemi a zvyky, naučily 

se známé vánoční koledy. V mateřské škole proběhla v dopoledních hodinách vánoční nadílka. 

Vedli jsme děti k péči o zvířata v zimním období. 

 

Čtvrtý blok „Zima, zima tu je, snížek poletuje“ byl ve znamení pozorování zimní přírody a 

sportování. Společně s dětmi jsme si vyprávěli zážitky z Vánoc. Děti se seznámily s tradicí Tří 

králů a významem této sbírky. Obeznámili jsme děti s různými druhy zimních sportů. 

Využívali jsme sněhové podmínky k jízdě na lopatách, stavění sněhuláků, hrách se sněhem a 

ledem. I v tomto období byla naše mateřská škola v nařízené karanténě a probíhalo distanční 

vzdělávání. Pomocí tematického bloku pohádek jsme se zaměřili na rozvoj komunikativních 

dovedností dětí. MŠ navštívila divadelní společnost Smíšek a zahrála dětem pohádku 

„Nezbedná kůzlátka“. Seznámili jsme děti s životem ptáků v zimním období a péči o ně. Závěr 

bloku byl ve znamení karnevalového veselí. Uspořádali jsme pro děti dopoledne plné her a 

soutěží, ve kterém se děti učily spolupracovat, všímat si, co si druhý přeje.  

 

Cílem pátého bloku „Jaro kouká do oken“ bylo vytváření povědomí o mezilidských 

hodnotách. Děti se seznámily s některými pracovními profesemi. Pomocí různých knižních 

žánrů jsme probouzeli u dětí lásku ke knihám, hledali jsme mravní ponaučení. Návštěva místní 
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knihovny se z důvodu nemoci p. knihovnice neuskutečnila. Pravidelnými vycházkami do 

přírody děti prakticky pozorovaly změny s nástupem jara. Seznámili jsme děti s některými 

druhy domácích zvířat, se způsobem jejich života a užitkem. Společně s dětmi jsme navštívili 

Svět techniky v Ostravě. Předškolní děti se fotografovaly na své první „tablo“. Aktivně jsme 

zapojili děti do přípravy k velikonočním svátkům (výzdoba MŠ, malování velikonočních 

kraslic, pečení velikonočního beránka, aj.). Zákaz hromadných akcí byl zrušen a my jsme 

uspořádali Velikonoční pracovní dílnu rodičů s dětmi, na které si děti se svými maminkami 

vyráběly „Velikonoční slepičky“ namotáváním vlny na polystyrenový kužel. Této dílničky se 

zúčastnil velký počet maminek se svými dětmi a odnášeli si krásné vlastnoručně vyrobené 

výrobky.  

Ve spolupráci s kulturní komisi Obecního úřadu v Dobraticích proběhl velikonoční jarmark, na 

které vystupovaly naše děti s pásmem písní a básní s jarní a velikonoční tématikou.  

Předškolní děti se účastnily sportovní soutěže Mistrovství školek Slezské brány 2022 ve 

sportovní hale v Raškovicích.  

Proběhl zápis do 1. třídy ZŠ Dobratice, kterého se z naší MŠ zúčastnilo 17 dětí, jedno dítě v ZŠ 

Lučina.  

Děti se fotografovaly na památku k ukončení školního roku.  

Seznámili jsme děti s různými druhy dopravních prostředků a s pravidly chování ve vztahu 

k bezpečnostnímu provozu. Díky ochotě tatínka, který v roli policisty seznámil děti s pravidly 

silničního provozu. Děti si mohly pomocí prožitkového učení osvojit řadu bezpečnostních 

pravidel týkající se dopravy.  

 

Šestý blok pod názvem „Louka plná kvítí, sluníčko nám svítí“ byl ve znamení rodiny, kdy 

jsme pomocí prožitkového učení při přípravě besídky ke Dni matek prohlubovali u dětí citové 

vztahy k rodině, zejména k matce, seznámili jsme je s rodinnými vztahy a vazbami. V mateřské 

škole proběhla besídka ke Dni matek, na které děti předvedly svým maminkám pásmo básní a 

písní, tanečků, předaly vlastnoručně vyrobený dáreček v podobě „náramku z korálků“ a 

přáníčka s papírovou kytičkou.  

Proběhl zápis do MŠ, kterého se zúčastnilo 37 zákonných zástupců se svými dětmi. Na základě 

kritérii a kapacitně volných míst bylo do mateřské školy přijato 17 dětí.  

Seznámili jsme děti s životem v okolí rybníku, vedli je k ochraně životního prostředí a živých 

tvorů. Umožnili jsme dětem přímé pozorování jabloňového sadu na školní zahradě a rozvíjeli 

jsme u dětí pocit sounáležitosti se živou přírodou.  

Mateřskou školu navštívila divadelní společnost Myška s pohádkou „Velká sloní pohádka“. 

Oslavy MDD proběhly 1. 6. formou celodenního výletu do Archeoparku v Chotěbuzi, následně 

2. 6. projektovým dnem na téma „Zachraň kamaráda“ a 3. 6. dětskými radovánkami ve 

spolupráci se ZŠ Dobratice.  

Uspořádali jsme pro rodiče nově příchozích dětí první schůzky, na kterých jsme je seznámili 

s provozem MŠ, plánem práce, ŠVP a potřebnými informacemi týkající se nástupu dětí do 

mateřské školy.  

Zorganizovali jsme závěrečnou členskou schůze Rady rodičů, na které jsme zhodnotili 

spolupráci a naplánovali si nové aktivity na následující školní rok. V závěru proběhlo smažení 

vaječiny na školní zahradě.  

Navštívili jsme záchranku místí nemocnice díky ochotě MUDr Haidera, který nám pro naše 

děti v nemocnici zorganizoval exkurzi.  

Využívali jsme v co největší míře přírodní prostředí nejen k pozorování, ale zejména 

k prožitkovému učení. Pořádali jsme polodenní výlety po okolí s cílem pozorování změn 

v přírodě a zvyšování fyzické zdatnosti dětí. Pozorovali jsme život v lesíčku, využívali jsme 

školní zahradu k dopoledním i odpoledním aktivitám a činnostem.  

V závěrečném týdnu jsme si s dětmi roztřídili výkresy do složek, hovořili nad kresbami, 

zopakovali jsme si známé básně, písně, tanečky, pohybové hry, které se děti v průběhu celého 

školního roku naučily. Vyprávěli jsme si o blížících se prázdninách.  

Slavnostně jsme se rozloučili s předškolními dětmi knižní upomínkou, pasovali je do „role 

školáků“ v rámci projektového dne „Hurá do pohádky“ pomocí Myšky Mikki. 
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1. Spolupráce s rodiči dětí:  

 

Spolupráce s rodiči, přestože byla omezena zákazem hromadných akcí vzhledem ke 

covidovým opatřením, byla v tomto školním roce na vysoké úrovni. Aktivní maminky 

zorganizovaly „vánoční pracovní dílničky“ mimo prostory MŠ v klubovně na obecním úřadě 

v Dobraticích. Vyrobily spoustu krásných výrobků, které následně prodaly na Vánočním 

jarmarku ve Vojkovicích. Výtěžek z této akce věnovaly mateřské škole, zajistily a uhradily 

divadelní představení vánoční pohádky, Mikulášskou nadílku a zaplatily divadelní 

představení v mateřské škole a vstupné a dopravu do Světa techniky v Ostravě.   

Tatínek Ing. Dan Pasdior zajistil bezpečnostní vesty pro všechny děti v rámci své práce 

v UNIGA pojišťovně a.s., které pravidelně využíváme při vycházkách po okolí pro lepší 

přehlednost a bezpečnost dětí.  

V předstihu Velikonoc uspořádaly maminky „velikonoční dílničky“, na kterých vytvořily 

spoustu krásných výrobků, které následně prodaly na Velikonočním jarmarku v Dobraticích. 

Za finanční prostředky z této akce byly dětem zakoupeny odrážedla na školní zahradu.  

Po ukončení zákazu hromadných akcí uspořádala naše MŠ „Velikonoční pracovní dílnu 

rodičů s dětmi“, na které si děti společně se svými maminkami vyráběly „velikonoční 

slepičku“ namotáváním provázků na polystyrenový kužel. Této dílničky se zúčastnil velký 

počet maminek se svými dětmi a odnášeli si krásné vlastnoručně vyrobené výrobky.  

Maminka Ing. Martina Fialová nám zajistila barevná trička s logem naší MŠ, za což ji patří 

velké poděkování. Tato trička jsme využili nejen při vystoupení na Dětských radovánkách, ale 

rovněž při celodenním výletu pro lepší přehlednost.  

Ochotné maminky se také podílely při pečení koláčů na dětské radovánky.   

Všichni zaměstnanci MŠ se snaží podporovat vzájemné vztahy a vazby. Učitelé sledují 

konkrétní potřeby jednotlivých dětí, pravidelně rodiče informují o jejich prospívání, 

popřípadě doporučují návštěvy odborných zařízení (PPP, SPC při řešení odkladu školní 

docházky, logopedie při poruchách a vadách výslovnosti, aj).  

Informace o aktivitách v MŠ, společných akcích rodičům poskytujeme v podobě osobních 

rozhovorů, emailovou korespondencí vždy na začátku měsíce formou „Co nás čeká?“, 

nástěnek v šatnách, informacemi na vývěsce před MŠ. Máme vytvořeny webové stránky, 

které pravidelně aktualizujeme, připojujeme fotografie dětí z akcí a činností konaných v MŠ.  

ŠVP je veřejný dokument, který je umístěný na spodní nástěnce u vchodových dveří. Rodiče 

mají možnost si ho dle svých vlastních potřeb a zájmů prostudovat.  

Pomocí dotazníkového šetření se snažíme na základě návrhů a připomínek zákonných 

zástupců dětí zkvalitňovat naší výchovně vzdělávací práci.  

Zákonní zástupci se na členské schůzi Rady rodičů odsouhlasili výši členského příspěvku a 

finanční dar na vánoční hračky.  

 

2. Výsledky vzdělávání:  

 

V tomto školním roce jsme pracovali se ŠVP „ S Kuřátkem si budeme hrát, radost kolem 

rozdávat“.  

Naším cílem je ve spolupráci s rodinou podporovat všestranný rozvoj dítěte a vytvářet 

předpoklady pro celoživotní vzdělávání dětí. Předškolním dětem se snažíme pomocí 

různorodých aktivit usnadnit vstup do základní školy.  

Při své výchovně vzdělávací práci se řídíme rámcovými cíli předškolního vzdělávání. 

Vedeme děti k dosažení klíčových kompetencí a očekávaných výstupů předškolních dětí.  

Umožňujeme dětem práci individuální, skupinovou, poměr spontánních a řízených činností je 

vyvážený.  

Zprostředkováváme dětem praktické pozorování přírodního prostředí v průběhu celého 

školního roku, vedeme je k pozorování a vnímání změn všemi smysly, využíváme prožitkové 

učení.  
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Vytváříme u dětí povědomí o okolním světě a vytváříme pozitivní vztah k němu. Děti 

pomáhaly pečovat o okolní životní prostředí (skalku na školní zahradě).  

Na začátku školního roku se snažíme co nejvíce usnadnit nově příchozím dětem vstup do MŠ, 

nenásilnou formou je začleňujeme do dětského kolektivu.  

Využíváme různé kooperativní hry k rozvoji vzájemných vztahů a vazeb mezi dětmi. 

Posilujeme u dětí prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem a vedeme je k ochraně 

svého osobního soukromí. Máme vypracován Minimální preventivní program.  

Děti se podílejí na utváření společenských pravidel. Vypracovali jsme si společně pravidla 

soužití v MŠ, výtvarně je zpracovali a v průběhu školního roku s nimi dle potřeb dětí 

pracovali, popřípadě doplňovali.  

Zaměřujeme se na samostatnost dětí, zejména v sebeobslužných činnostech.  

Naší snahou je rozvoj komunikativních dovedností dětí. Každý den zařazujeme ranní 

komunikativní kruh, ve kterém si s dětmi individuálně vyprávíme na dané téma, procvičujeme 

známé básně, písně se správnou výslovností s využitím různých logopedických rýmovaček. U 

předškolních dětí se zaměřujeme na rozvoj poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a 

psaní. 

V neposlední řadě se zaměřujeme také na zdokonalování pohybových dovedností dětí. Děti 

mají v průběhu celého dne dostatek volného pohybu, denně zařazujeme tělovýchovné 

aktivity, lokomoční pohybové činnosti, zdravotně zaměřené činnosti a hudebně pohybové. 

Pravidelnými vycházkami zvyšujeme fyzickou zdatnost dětí. Ve spolupráci se školní jídelnou 

a svým vlastním příkladem vedeme děti ke zdravým životním návykům. 

Obě třídy v mateřské škole jsou s celodenním provozem.  

Provoz tříd je upraven při ranní scházení a odpolední odcházení dětí ve 2 třídě.  

 

V první třídě z důvodu docházky mladších dětí byla jednotlivá témata zpracována ve 

dvoutýdenních intervalech. Naší snahou bylo usnadnit adaptační proces zejména nově 

příchozím dětem. Prostřednictvím různých aktivit byly děti vedeny k samostatnosti při 

sebeobslužných činnostech, stolování, a samostatného použití WC. Výchovně vzdělávací 

činnost byla zaměřena na předávání nových poznatků o přírodním prostředí s důrazem na 

smyslové vnímání a seznámení dětí s okolním světem. Při spontánních hrách si děti rozvíjely 

jemnou motoriku pomocí manipulace s předměty.  

 

Ve druhé třídě převládá docházka předškolních dětí (18). Jednotlivá témata byla 

rozpracována v týdenních intervalech, dle potřeb a přání dětí byly prodlouženy. Naší snahou 

bylo usnadnit předškolním dětem plynulý vstup do ZŠ.  

Zaměřili jsme se na rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti 

hrubé a jemné motoriky.  

Rozvíjeli jsme poznatky o lidském těle a jeho zdraví, o důležitosti pohybu a duševní pohody. 

Zaměřili jsme se na prevenci úrazu a ochranu osobního zdraví. Vytvářeli jsme u dětí zdravé 

životní návyky, zejména svým vlastním příkladem. Naší snahou byla podpora samostatnosti v  

sebeobslužných činnostech a kulturně hygienických návyků.  

V oblasti komunikativních dovedností jsme rozvíjeli řečové schopnosti a kultivovaný projev, 

vedli jsme děti k samostatnému slovnímu projevu na určité téma.  

Posilovali jsme u dětí přirozené poznávací city, jejich zvídavost, zájem o nové věci, rozvíjeli 

jsme jejich tvořivosti, fantazii. Děti si osvojily elementární poznatky o znakových systémech 

(abeceda, čísla, piktogramy, značky, symboly, obrazce). 

Zaměřili jsme se na rozvoj pozitivních citů dětí ve vztahu k sobě, učili je sebeovládání a 

zvládání záporných emocí jako je hněv, zlost, úzkost. Vedli jsme děti k vytváření a plnému 

prožívání citů. 

Seznámili jsme děti s pravidly chování ve vztahu k druhým, posilovali prosociální chování a 

rozvíjet kooperativní dovednosti. Vytvořili jsme si pravidla třídy, se kterými jsme v průběhu 

školního roku pracovali. Vedli jsme děti k obezřetnému chování při setkání s neznámými 

lidmi.  
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Rozvíjeli jsme u dětí základní kulturně společenské postoje a návyky při přípravě a realizaci 

společných oslav a slavností, při dodržování tradic naší MŠ.  

Vytvářeli jsme u dětí povědomí o mezilidských morálních hodnotách, pravidlech vzájemného 

styku jako je zdvořilost, tolerance, vzájemná spolupráce. 

Seznámili jsme děti s prostředím, ve kterém žijeme a posilovali pozitivní vztah k němu. Vedli 

jsme děti k ochraně životního prostředí pomocí ekologicky motivovaných her, zapojili jsme 

děti do péče o školní zahrady, okrasnou skalku.  

Umožnili jsme dětem poznávat jiné kultury.  

Rozvíjeti jsme u dětí úctu k životu ve všech jeho formách při sledování rozmanitosti změn 

v přírodě v průběhu všech ročních období.  

 

 

 

8. MŠ VOJKOVICE  
 

 

Základní údaje o škole: 

Mateřská škola ve Vojkovicích je 

dvoutřídní – 1. třídu kuřátek navštěvují 

děti 2-4leté pod pedagogickým vedením 

Bc. Jany Křístkové a Mgr. Leony 

Poláškové a 2. třídu koťátek navštěvují 

děti 4-6leté pod pedagogickým vedením 

Bc. Heleny Kubíčkové a Heleny Karpecké. MŠ je odloučeným pracovištěm Základní školy 

Dobratice 

 

Počty dětí: 

 
K 1. 9. 2021 bylo zapsáno 38dětí – z toho bylo 22 chlapců a 16 děvčat. Celkem jsme přijali 11 

dětí. V letošním roce jsme neměli žádné dítě s odkladem školní docházky. Do ZŠ odchází 11 

předškolních dětí. 

 

Personální údaje: 

 
V MŠ Vojkovice pracují 4 pedagogičtí pracovníci a to: Bc. Jana Křístková, DiS., Helena Karpecká, 

Mgr. Leona Polášková, Bc. Helena Kubíčková. V letošním roce u nás působila co 14dní (střídání na 

MŠ Vojkovice a Dobratice) také školní asistentka Kristýna Šlajferčíková. Dále paní školnice Renata 

Drabinová. Vedoucí školní jídelny je paní Zdeňka Sobková, kuchařkou paní Alena Poljaková a 

pomocnou kuchařkou paní Dagmar Sobková. 

 

Vzdělávací program: 

 

Název Školního vzdělávacího programu byl pro letošní rok „Čáry-máry v kuchyni od jara 

až do zimy“. Školní vzdělávací program byl zpracován na základě Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání, využily jsme tak naší novou funkční kuchyňku v rámci 

ranního scházení a řízených činností.  

Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: 

Dítě a jeho tělo 
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Dítě a jeho psychika 

Dítě a ten druhý 

Dítě a společnost 

Dítě a svět 

Vzdělávání bylo dále dětem nabízeno pomocí integrovaných bloků: 

1. Jak a kde nám roste obilí a jak ho zpracováváme 

2. Ovoce je základ zdraví 

3. Zelenina plná vitamínů 

4. Čím se pohostíme v zimní plesové sezóně 

5. Na jaře nás baví mléčné produkty 

6. Byliny pro zdraví z lesů, luk a zahrad 

7. Letní zážitky s dobrotami 

Třídní učitelky první třídy Mgr. Leona Polášková, Bc. Jana Křístková, DiS. a také druhé třídy 

Helena Karpecká a Bc. Helena Kubíčková vytvořily podle těchto integrovaných bloků každý 

měsíc Třídní vzdělávací program, každý týden si jednotlivé paní učitelky v rámci své ranní 

směny zpracovávaly Týdenní tématický program pro danou třídu. Na konci měsíce došlo 

vždy k evaluaci výchovné práce obou tříd – každá paní učitelka měla možnost zhodnocení 

daného měsíce v rámci výchovné práce. 

 

Prevence rizik a školní úrazy: 

 

V průběhu roku nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz. U žádné ze tříd nedošlo 

k vážnějšímu školnímu úrazu. Děti (během roku neustále + zapisování do třídní knihy) i 

zaměstnanci jsou pravidelně přeškolení. Běžné lehké úrazy a jejich ošetření (např. odřené 

koleno, tříska v prstu apod.) je zaznamenáno do Knihy úrazů a oznámeno rodičům dítěte. 

 

Spolupráce s rodiči: 

 

Spolupráce s rodiči je velmi dobrá. Podařil se společný výlet s rodiči do Štramberku na 

jeskyni Šipka a další pamětihodnosti, rodiče se běžně účastní pravidelných třídních schůzek, 

jsou informování o všech akcí a důležitých informacích MŠ na informačních tabulích 

umístěných na hlavní budově MŠ, ale také v šatně, na e-mailu i webových stránkách školy, 

případně telefonicky v rámci školní kuchyně s paní Alenou Poljakovou a další informace 

vyřizuje Bc. Jana Křístková, DiS. Rovněž i SRPŠ v rámci MŠ Vojkovice je složená 

samozřejmě z řad rodičů, kteří pravidelně docházejí na schůzky a domlouvají se na aktuálních 

věcech – nejdůležitější akcí v tomto roce bylo zajištění Radovánek. Individuální konzultace 

obou tříd proběhly na podzim, u předškolních dětí odcházejících do školky také na jaře - 

přípravy před zápisem dětí do ZŠ. Pro třídu koťátek proběhly individuální konzultace dle 

potřeby. 

Z letošních akcí MŠ se uskutečnily: 

 Září   -     zahájení nového školního roku  

- schůzka s rodiči  

- plavecký kurz pro předškolní děti 

- jízda na ponících na zahradě MŠ  

- Planetárium - Molekulárium 
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 Říjen -    zahájení zájmových činností v MŠ (angličtina, dramaticko-pěvecký-taneční, 

Šikulové - výtvarný, stolní hry)  

- konzultace s rodiči – třída kuřátek 

- podzimní prázdniny 

- Haloweenské soutěže 

- pouštění draků 

- Společné sázení ovocných stromečků na školní zahradě 

  - plavecký kurz  

 

 Listopad – konzultace s rodiči – třída koťátek 

- Vánoční focení dětí 

- Lampiónový průvod 

- Divadélko Koloběžka – Houbařská pohádka 

 

 Prosinec – Mikulášská nadílka v MŠ  

- Slavnostní vánoční oběd s rozbalováním dárků v MŠ 

- Andělský a Čertovský den 

- Vánoční betlémský příběh 

- Strojení stromečku – pro zvířátka, vedle MŠ, v naší MŠ, za kapříky k obchodu 

  

 Leden – Muzikoterapie v MŠ  

  

 Únor – Dětský karneval v MŠ Vojkovice (bez rodičů)  

- Projekt zahrada – čtyři roční období s panem Poláškem 

- Divadélko Koloběžka – Rodinka Palečkovic 

 

 Březen – Vynášení Moreny 

- Návštěva místní knihovny – beseda s paní Paulusovou 

- Konzultace s rodiči pro předškolní děti a zájemce  

- Jarní prázdniny – MŠ otevřená v omezeném provozu 

- Loutkové pohádky z Valašska – Skřítek Vítek a mlsné autíčko 

- Focení předškolních dětí – tablo 

 

 Duben - Zápis do1.třídy ZŠ Dobratice  

- Mistrovství školek v Raškovicích 

- Velikonoční prázdniny-MŠ uzavřená 

- Divadélko Koloběžka – Na tom našem dvoře 

- Den Země s pohádkou a úkoly 

 

 Květen – výlet za kravičkami (exkurze na statku v Tošanovicích) 

- Zápis do MŠ ve Vojkovicích  

- Fotografování tříd a jednotlivci/sourozenci 

- Okružní turistická vycházka Vojkovice/Domaslavice 

 

 Červen – Oslava Dětského dne s Kouzelníkem + hledání pokladu 

- Dětské Radovánky 

- Projekt zdravý kamarád 

- Společný výlet s rodiči – Štramberk, jeskyně Šipka 

- Návštěva předškolních dětí v ZŠ Dobratice = 11dětí 
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- Návštěva Faunaparku 

- Společný výlet na zmrzlinku ke Koníčkovi 

- Výlet do Lesoparku v Dobraticích 

- Piknik v trávě s pohádkou na školní zahradě 

- Návštěva u kamaráda ze školky 

- Slavnostní oběd na rozloučení s předškolními dětmi, které odcházejí do ZŠ 

- Prázdninový provoz MŠ Vojkovice 1. - 15. 7. 202 

Schůzka s novými rodiči v MŠ s prohlídkou školky  

  

Rodiče se zapojují do zlepšení vzhledu i práce v rámci MŠ – zajištění kontaktu na exkurzi do 

Kravína v Tošanovicích, na základě této možnosti vznikla malý projekt s mléčnými výrobky – 

děti se učily dojit ručně, seznamovali se se zvířátky a jejich užitkem pro nás, vyráběli různé 

mléčné výrobky např.jogurt, mléčné koktejly, atd. dále to byla nabídka návštěvy restaurace U 

Koníčka – na zmrzlinku, anebo ke kamarádovi domů, pomoc se sháněním sponzorů pro různé 

akce MŠ, darování lopat pro bobování, opravy i lehčí úpravy. 

Rovněž i spolupráce s obecním úřadem Vojkovice je dobrá. Obec Vojkovice přispívá na 

Mikulášskou nadílku, Vánoční dárky pro děti do MŠ, na drobné upomínky na karnevalu, pro 

předškolní děti při ukončení školní docházky, také upomínkové/školní potřeby. Máme i pěkné 

vztahy se sousedním obchodem -   zde míváme v červenci a srpnu vyvěšené tablo našich 

předškoláků, rovněž během roku zde míváme účelové/vzdělávací vycházky – např. v době 

vánoční – sledování prodeje kaprů a dalších sladkovodních ryb, krátké vystoupení apod. 

 

9. ŠKOLNÍ JÍDELNA 
 

Ve školní jídelně se snažíme připravovat jídlo podle zásad dobré výživy, tzn. hodně zeleniny, 

ovoce, mléka a mléčných výrobků. Nezapomínáme ani na luštěniny a ostatní potraviny s 

vysokým obsahem vlákniny a naopak potraviny s nízkým obsahem tuku. Jídelníček je 

přizpůsoben hlavně nejmladší skupině strávníků a to dětem mateřské školy. Seznam alergenů 

a seznámení s nimi je rovněž na našich webových stránkách. Na jídelníčku jsou alergeny 

vyznačeny pořadovým číslem v seznamu alergenů.  

     

 

 

10. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, 

RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PODPORY DĚTÍ A 

ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, 

NADANÝCH, MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A S NÁROKEM NA 

POSKYTOVÁNÍ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY 

 

 

 

Je vypracován preventivní program a je určen školní preventista. Po celý rok v rámci 

prevence prošli žáci poučením o BOZP. Učitelé zajišťují bezpečnost dětí po celou dobu 

pobytu dětí a žáků ve škole. Všichni zaměstnanci byli seznámeni s povinnostmi a zajišťovali 

bezpečnost dětí v průběhu celého dne v MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠD – viz – Pracovní řád, Bezpečnostní 

opatření pro učitelku při práci s dětmi, Provozní řád, Vnitřní řád školy. Na začátku školního 

roku probíhá každoročně školení BOZP, PO, První pomoc, kterého se účastní všichni 

zaměstnanci ZŠ a MŠ Dobratice.  
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Zákonní zástupci a žáci školy v rámci konzultačních hodin mají možnost využít školního 

metodika prevence a výchovného poradce, který vykonává činnosti metodické, koordinační, 

informační a poradenské. Na webových stránkách jsou další doporučení a potřebné kontakty. 

Výchovným poradcem a metodikem prevence je paní Mgr. Hana Beránková.  

 

Prevence rizik a školní úrazy: 

 

MŠ Vojkovice:  počet úrazů - 0, pracovních úrazů - 0 

MŠ Dobratice:  počet úrazů - 0, pracovních úrazů - 0 

ZŠ Dobratice:  počet úrazů - 4, pracovní úraz – 1 

ŠJ     počet úrazů - 0, pracovních úrazů – 0 

 

 

Péče o mimořádně nadané žáky 

 
Nadaným žáků je věnována podpora v rámci výuky. Nadaní žáci mohou v době mimoškolní 

činnosti navštěvovat badatelský klub, klub deskových her, čtenářský klub a klub digitálně 

kreativní mládeže (zaměřený na práci s ICT technikou). Žáci se pravidelně zúčastňují 

vědomostních soutěží. 

 

Vzdělávání cizinců 

 
Počet cizinců: 2 

Ukrajina: 1 – MŠ Dobratice 

Vietnam: 1- MŠ Vojkovice 

 

Od září do června 2022 jsme přijali do mateřské školy 2 děti – cizinců (1 – Ukrajina, 1 – 

Vietnam). Všem dětem byla poskytnuta podpora ve výuce českého jazyka, obdrželi různé 

materiály. Pro dívenku z Vietnamu jsme využívali služeb adaptačního  koordinátora 

(tlumočení, výpomoc vyučujícím, příprava materiálů, komunikace se zákonnými zástupci) 

přes NIP Ostrava.   

 

 

11. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A 

ODBORNÉHO ROZVOJE NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

 
Základní škola: 

 
V průběhu roku se učitelé zúčastňovali vzdělávacích akcí v Krajském vzdělávacím a 

informačním centru: 

 

KVIC: 

 

 „Posilujeme digitální kompetence pracovníků škol“, 

 „Neboj se, zvládneš to“, 

 „Včasné rozpoznání ohrožených žáků“, 

 „Psychosomatika jako klíč (ne)moci dítěte předškolního věku (webinář), 

 „Jak zavádět formativní hodnocení“, 

 „Asistent pedagoga a jeho postavení ve vzdělávacím procesu“, 

 „Základní vzdělávání z pohledu České školní inspekce“, 
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 „Předškolní vzdělávání z pohledu České školní inspekce“, 

 „Hry pro rozvoj osobnosti dětí“ 

 

 

 

ETICKÁ VÝCHOVA 

 „Jak realizovat Projekty proměny aneb Výtah z Komenského Porady o nápravě věcí 

lidských“ 

 

NPI 

 „Digitální kompetence pro všechny – metodická příručka pro PV a 1. st. ZŠ – online, 

 „Revize RVP ZV – Startovací balíček – Práce s daty, základy informatiky – 1. 

stupeň“, 

 „Revize RVP ZV – Startovací balíček – Základy algoritmizace a programování pro 1. 

stupeň, 

 

ASOCIACE ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: 

 „54. Valná hromada“ a 55. Valná hromada – aktuální informace MŠMT, TAČR – 

tvorba nového typu vysvědčení, revize RVP ZV, střední článek, OP JAK 
 

ŘEDITELSKÁ AKADEMIE s.r.o. 

 Odborné fórum základního vzdělávání aneb ŠVP musí být příběhem každé školy 

 

MAP II – Frýdek-Místek - MAS 

 průběžná školení + metodické kluby + pracovní skupiny (čtenářská gramotnost, 

matematická gramotnost, region, mateřská škola, zázemí, jazyková gramotnost), 

 „Rozhovory ředitele se zaměstnanci školy“, 

 „Grafomotorika – Prevence a řešení u dětí předškolního věku“, 

 „Využití prvků sexuální výchovy v mateřské škole“ – online, 

 „Alternativní pedagogika v předškolním vzdělávání“ 

 

ZUZANA SVOBODA 

 „Efektivní porady a skupinová setkání v MŠ“ 

 

LUCIE MUCALOVÁ 

 „Jak posílit zdravou sebedůvěru žáků“ 

 

NATURAL SPIRIT 

 „Facilitace poradních kruhů v MŠ a ZŠ“ 

 

ZDRAVÉ ŠTÍSTKO – Petra Nyklová 

 „Příprava předškoláka – správný sed, uvolnění ruky, příprava na psaní“ 

 

MINISTERSTVO OBRANY 

 „Příprava občanů k obraně státu pro učitele“ 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ROYAL RANGERS 

 „Zdravotník se specializací na outdoor“ 

 

MGR. MICHAELA VESELÁ 

 „Prevence ve škole – co dělat, když…“ 

 

ČERVENÝ KŘÍŽ 
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 „Zdravotník ve školách“ 

 

VYHNÁNKOVÁ SIMONA 

 Konference pro pedagogické pracovníky mateřských škol „Dítě současnosti a 

předškolní vzdělávání“, 

 „Metodická poradna – hodnotící a motivační rozhovory ředitele se zaměstnanci školy“ 

 „Vliv krizových životních situací na psychosociální vývoj dítěte“ 

 
FORUM 

 „Konference FORUM mateřských škol“ 

 

 

DELEGO 

 „FKSP ve školách a školských zařízeních“ 

 

 

Školní jídelna: 

 
ASOCIACE ŠKOLNÍCH JÍDELEN: 

  „Hygienické minimum pro zaměstnance ve školním stravování“, 

 „Školení hygieny“. 

 

 

 

12. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

  
Základní škola 

 

Škola úzce spolupracuje se Sdružením rodičů. Byly uskutečněny 4 třídní schůzky prezenčně. 

Pro lepší spolupráci jsou zvoleni zástupci za každou třídu a v případě potřeby informují další 

rodiče. Každým rokem Rada rodičů spolupracuje se školou na „Tajemné noci“, mikulášské 

nadílce, „Vánočním jarmarku“, „Česko zpívá koledy“, „Dětském karnevale“ a „Dětském dni 

– Radovánky“. Sdružení rodičů během roku přispívá dětem na plavecký výcvik, lyžařský 

výcvik, soutěže – cestovné + startovné; na výlet, škola v přírodě, divadelní představení – 

doprava, pamětní knihy pro žáky za výborný prospěch, vzorné chování a reprezentaci školy.  

Bohužel z důvodu epidemiologické situace COVID-19 nebyly uskutečněny všechny akce, 

které máme na jaře včetně tradičních „Radovánek“. Ale i tak velmi děkujeme za podporu a 

pamětní knihy pro žáky na konci roku. 

Spolupráce školy s Obecním úřadem v Dobraticích – žáci se podíleli na akcích:  

 vystoupení pěveckého sboru – vítání občánků,  

 „Česko zpívá koledy“.  

Na začátku školního roku 2021/2022 dostali noví prvňáčci pamětní listy s dárkem, zápis do 1. 

třídy – upomínkové předměty a na rozloučenou s žáky pátého ročníku knižní odměny. 

 

 

13. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ, KHS  

 
 Ve školním roce 2021/2022 neproběhla na škole kontrola České školní inspekce. 
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  Dne 20. 6. 2022 proběhla kontrola KHS Moravskoslezského kraje – kontrola 

zaměřená na dodržování podmínek stanovených legislativou v základní škole, v 

mateřské škole, ve školní jídelně a výdejně. Dále se kontrola zaměřila na evidenční 

listy dětí zapsaných do mateřské školy. 

 

 

 

 

 

 

14. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

 
Státní rozpočet roku 2021 byl řádně vyčerpán. Státní rozpočet r. 2022 ve výši 17.315.367 Kč 

je čerpán k 30. 6. 2022 na 41,11 %. Obecní rozpočet r. 2021 skončil s hospodářským 

výsledkem 221.943,17 Kč. Hospodářský výsledek byl rozdělen 100% do rezervního fondu.  

Audit proběhne v měsíci listopad 2022. 

 

 

15. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ  

  
 Pokračujeme v projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ – Ovocentrum – Valašské 

Meziříčí.  

 Základní škola a mateřské školy se opět zapojily do charitativní činnosti v rámci 

„Fondu Sidus“ – prodej drobných předmětů na vybavení zdravotnického zařízení pro 

nemocné děti – škola pro sbírku utržila 5.960 Kč,  

 dále se škola stala „Aktivní školou“ v rámci portálu Proškoly.cz.  

 Od 1. 2. 2021 zahájen projekt „Škola pro život Dobratice 2021“ – Šablony III, re. č. 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018366 – pokračování. 

 Projekt „Celé Česko čte dětem“. 

 Dále jsme pokračovali v projektu „Obec, škola a okolí“:  

- Pasování prvňáčků, Tajemná škola, vánoční jarmark (vánoční dílny), česko 

zpívá koledy - online, Dětský karneval - dopoledne, Lyžařský kurz, 

Knihovnický den, Velikonoční dílna, Dětské radovánky + oslava školy), 

v projektu „Ochrana člověka“ (Požární ochrana),  

 Aktivní spolupráce v rámci MAP F-M (Místní akční plán): 

- „Mlsná vařečka“ – 3. ročník – Cílem aktivity bylo vést žáky ke zdravé 

výživě,  vaření jako takovému. Upevnit pracovní návyky, představit 

základy stolování a přiblížit žákům finanční gramotnost v praxi. Jedná se o 

soutěž, která měla praktickou a teoretickou část. Do aktivity byly zapojeny 

okolní školy, 

- v rámci MAP II. jsme účastni na čtenářské gramotnosti, pracovní skupina 

mateřiny, matematické gramotnosti, jazykové gramotnosti – AJ, pracovní 

skupina region, pracovní skupina malotřídky a setkávání preventistů, 

 Další aktivitou v rámci MAS Pobeskydí byla organizace 5. ročníku „Příměstského 

táboru“ s názvem „Hlavolamy“. Tábor byl naplněn převážně žáky naší školy. 

 Realizace projektu v rámci přeshraniční  spolupráce Česká republika-Polsko v rámci 

„Region Beskydy“. Žadatelem projektu je Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w 

Bielsku-Białej a ZŠ a MŠ Dobratice je partnerem. Název projektu – Digitálně 

kreativní mládež – realizace a vyúčtování. 
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 „Úprava veřejného prostranství v areálu Mateřské školy v Dobraticích“ – 

realizace a vyúčtování. 

 „Kmenová třída v ZŠ Dobratice“ – žádost byla v červnu 2021 MAS Pobeskydí 

podpořena – realizace v době letních prázdnin. 

 Získání certifikátu „Aktivní škola“. 

 Tvořivé dílny „Na drevo maľované“. Akce se uskutečnila v rámci projektu „Keď 

tradícia v dreve ukrytá ožíva“ a naším štědrým hostitelem byla základní škola 

Turzovka na Slovensku. 

 

 

 

 

16. SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI 

 
Aktivní je spolupráce s radou rodičů – organizace akcí, se Sborem dobrovolných hasičů – 

pomoc při zajišťování veřejných akcí. Škola pravidelně informuje o své činnosti v obecním 

zpravodaji, na informační tabuli školy a na webových stránkách.  

 

Pedagogická rada projednala výroční zprávu dne:  10. 10. 2022. 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne: 11. 10. 2022. 

 

 

 

 

……………………………

. 

         Mgr. Karla Peterková  

               ředitelka školy 


