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1. Základní údaje o škole 2018  

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

vzdělávání (školský zákon) a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy předkládám výroční zprávu o činnosti školy za 

školní rok 2017-2018. 

 

Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace 

Sídlo:  Koryčanská 47, 768 04 Střílky 

Zřizovatel: Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky 

Charakteristika školy: Mateřská škola a Základní škola I. a II. stupně 

Právní forma: právnická osoba, příspěvková organizace   

IČ: 70980489 

Jméno ředitelky: Mgr. Martina Raiserová 

Kontakt na zařízení:  

ředitelna 573 365 130, 724 788 151, reditelna@zsstrilky.cz, web školy: zsstrilky.cz 

mateřská škola: 573 375 080, 739 638 542 

školní jídelna: 573 365 334 , jídelna@zsstrilky.cz 

školní družina: 737 260 441  

Datum zahájení činnosti: 1.7.2008 

Datum zápisu školy do rejstříku: 6.3.2008 

Identifikátor právnické osoby:  600 118 657 

IZO: Základní škola:   102 519 714  

Nejvyšší povolený počet: 160 

 

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 

Název zařízení          IZO zařízení                                              Kapacita  

Základní škola:          102 519 714                                                 160  

Mateřská škola:         173 101 925                                                  55                 

Školní družina:          118 800 175                                                  48    

Školní jídelna:            118 801 414                                                 500         

Školská rada ve složení Mgr. Irena Bušová, Klára Robotková a Milan Krejčiřík zahájila činnost ve 

školním roce 2014-2015. Byla zvolena 18. 6. 2015. V tomto personálním obsazení ukončila rada činnost 

k 31. 8. 2018. Děkujeme všem za jejich spolupráci se školou.  

 

mailto:reditelna@zsstrilky.cz
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2. Charakteristika školy 

Základní škola a Mateřská škola Střílky respektuje přirozenost prostředí, ve kterém se nachází, ale 

zároveň je otevřená inovativním směrům a moderním trendům ve vzdělávání. Při svém působení na 

žáky dává důraz na toleranci a schopnosti formulovat své názory a postoje v přátelské atmosféře. Žáci 

mají možnost propojovat poznatky získané v učebním procesu s praktickým životem. Ve vzdělávacím 

procesu je využíváno bezprostředního prostředí školy. 

Základní i mateřská škola jsou umístěny v jednom navzájem propojeném komplexu budov, což 

přispívá k vyšší bezpečnosti žáků. Součástí komplexu je i tělocvična, školní jídelna a školní družina. 

Výuka probíhá v kmenových třídách, ale také v odborných učebnách - informatiky, jazykové učebně, 

dílnách, kuchyňce a nově zřízené učebně výtvarné výchovy.  

Hlavním cílem mateřské školy je příprava dětí na vstup do základní školy. Základní škola je členěna na 

první a druhý stupeň a jejím hlavním cílem je připravit žáky na další studium a převzetí odpovědnosti 

za své rozhodování. Hlavním prostředkem k naplňování cílů slouží školní vzdělávací programy. Žáci 

mateřské školy se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu Poznávej, objevuj, prožívej, uč se 

a chraň! Žáci základní školy podle školního vzdělávacího programu Škola pro život. 

Naše škola měla ve školním roce 2017-2018 jednu třídu mateřské školy, ve které bylo 24 zapsaných 

dětí. V základní škole bylo v šesti třídách zapsáno k 30. 9. 2017 89 žáků. V průběhu školního roku 

přišlo dalších 5 žáků. Vzdělávání žáků zajišťovalo 12 pedagogických zaměstnanců, 3 asistenti 

pedagoga. Výchovná činnost školní družiny byla zajištěna 1 vychovatelkou. Ve školní kuchyni pracovali 

3 zaměstnanci a provoz školy zajišťovaly 2 pracovnice.  

Do střílecké základní i mateřské školy dojíždějí děti z okolních obcí, nejvíce z Chvalnova, Zástřizel, 

Cetechovic a z města Koryčany. 
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3. přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 

Kód a název oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita oboru 

79-01-C/01 Základní škola denní český 9 roků 160 

Školní vzdělávací program Škola pro život je základním prostředkem k dosažení cílů. 

3.a) Metody a formy výuky 

Aby vzdělávání rozvíjelo každého žáka s ohledem na jeho zájmy, schopnosti a nadání, je potřeba 

využívat efektivně různých forem a metod práce i s ohledem na typ žáka, tedy je-li typem vizuálním, 

auditivním nebo kinestetickým. 

Skupinové vyučování 

Skupinovou výuku využíváme při výuce spojených ročníků. Žáci se učí vzájemnému respektu, toleranci 

názorů a nutnosti domluvy.  

Individuální přístup 

Možnost individuálně přistupovat k různým úrovním znalostí a nadání, umožňuje nízký počet žáků 

především na druhém stupni, což považujeme za jednu z předností naší školy. Věnujeme se žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami i nad rámec běžné výuky. Nadaným žákům nabízíme studijní klub 

a žákům, kteří potřebují dodatečnou podporu, poskytujeme individuální intervence.  

Komunitní kruh 

Používání této metody jsme si osvojili. Používáme ji nejen v rámci třídnických hodin, ale často 

i v úvodu hodiny nebo při závěrečném zhodnocení výuky. 

Prvky ICT ve výuce 

Ve výuce i k domácí přípravě využíváme informační a komunikační technologie. Žáci tak vnímají 

informační technologie nejen jako zábavu, ale také jako smysluplnou podporu v učení a v práci.  

3.b) Školní parlament 

Ve škole působil již druhým rokem školní parlament. Podstatou jeho existence je nadále posílení 

dobrého klimatu školy, zlepšení komunikace napříč školou. Snahou je více se angažovat na dění ve 
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škole i mimo ni a částečně přenést odpovědnost na žáky.  Na společných setkáních padlo mnoho 

nápadů a námětů, z nichž se podařilo většinu uskutečnit. Žáci navrhli například světýlkovou párty, 

další ročník žákovského plesu, mikulášskou párty, jarní diskotéku. Všechny tyto akce se uskutečnily 

v místním Kulturním domě. Žáky bylo žádáno více pobytu venku, používání modernějších metod ve 

výuce. Pozitivně byla hodnocena široká nabídka aktivit o přestávkách, například pobyt venku, hraní 

stolních her a nově možnost hraní stolního fotbálku. Na žákovském parlamentu vznikla spousta 

námětů, na základě kterých se uskutečnily mnohé akce. 

4. Personální zabezpečení činnosti školy k 31.8.2018: 

Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 21  

Počet pedagogických pracovníků 16 

Počet nepedagogických pracovníků 5 

 

Údaje o pracovnících školy : 

 

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace k 31.8.2018 

Odborná kvalifikace Počet osob Splňuje Nesplňuje 

učitel 1. stupně ZŠ 3 3 0 

učitel 2. stupně ZŠ 7 6 1 

vychovatel ŠD 1 1 0 

asistent pedagoga 2 2 0 

 

Zařazení pracovníků do platových tříd k 31.8.2018 

Platová třída Počet zařazených pracovníků 

2 3 

4 2 

5 0 

6 0 

7 2 
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8 4 

9 3 

10 0 

11 1 

12 9 

 

U tří zaměstnanců byly dva pracovní poměry: 

1x kuchařka a 1x uklízečka 

1x školní asistent a 1x učitelka 2. stupně 

1x asistent pedagoga a 1x administrativní pracovnice 

 

 

Celkové roky započitatelné praxe celkem k 31.8.2018 

Doba trvání pracovního poměru Počet zaměstnanců 

do 5 let 5 

do 10 let 3 

do 15 let 3 

do 20 let 5 

nad 20 let 8 

 

 

Doplňující studium pedagogických pracovníků k získání kvalifikace : 

V tomto školním roce ukončila studium a tím získala kvalifikaci učitelka pro 1.stupeň ZŠ. 

Ředitelka školy ukončila Studium pro ředitele škol. 

Ve studiu k získání kvalifikace pokračuje 1 pedagogický pracovník. 

V rámci dalšího celoživotního vzdělávání začal 1 učitel studovat na metodika ICT.  

 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců ve školním roce 2017/2018     

1.9.2017 – 31.8.2018 

 

Nástupy a odchody Počet zaměstnanců 

Nástupy 5 

Odchody 3 

 



 

Koryčanská 47, 768 04 Střílky * IČ 70980489 * tel. 573 375 087 * e-mail: info@zsstrilky.cz * www.zsstrilky.cz 

Stránka 8 z 33 

Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

2017 - 2018 

Od začátku školního roku byla nově obsazena dvě místa asistentů pedagoga k žákům s podpůrným 

opatřením. V průběhu školního roku odešly dvě paní učitelky na mateřskou dovolenou a přijali jsme 

za ně zástupy. 

Dohodou byl ukončen pracovní poměr s vedoucí školní jídelny a její místo bylo nově obsazeno.     

K 31. 7. skončil pracovní poměr učitelce prvního stupně. V souvislosti s ukončením podpůrných 

opatření dvou žáků, nebyl na konci školního roku prodloužen pracovní poměr dvěma asistentům 

pedagoga.  

Od následujícího školního roku nastoupila na částečný úvazek učitelka hudební výchovy, jejíž pracovní 

poměr začal již 27. 8. 2018. 

 

5.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

V tomto školním pokračujeme v čerpání finančních prostředků z výzvy  MŠMT č. 02_16_022 pro 

podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablon pro MŠ a ZŠ . Projekt je mimo 

jiné zaměřen na  osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Získané finanční prostředky ( byly po dobu 

dvou let využívány na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu školního asistenta 

v mateřské škole, nákup notebooků pro všechny pedagogy. Byly zřízeny Kluby deskových her 

a Čtenářské kluby pro žáky, kam se pořídily logické hry a nové knihy pro  podporu čtenářské a 

matematické gramotnosti. 

Ředitelka školy byla zapojena do rozvojového programu Akademie pro ředitele, škola v kondici. 

Program organizuje Férová škola (Liga lidských práv) za finanční podpory Albatros. Akademie 

probíhala od dubna 2017 do března 2018. Jejím hlavním smyslem byl ucelený návod na to, jak 

zkvalitnit školu v její komplexnosti s ohledem na možnosti ředitele jako jednotlivce. V rámci účasti 

tohoto projektu vznikla případová studie o naší škole. 

Školení zaměstnanců za rok 2017/2018 

Celkem proběhlo 44 individuálních vzdělávání pedagogických pracovníků 

Mgr. Bušová Irena   

 

 Kritické myšlení (v rozsahu 80 hodin) 

 Konference Czech Dalton + Projektová 

výuka na daltonských školách (6hodin) 

Mgr. Drápalová Jana   Kritické myšlení (v rozsahu 80 hodin) 

 Konference Czech Dalton + Projektová 

výuka na daltonských školách (6hodin) 
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  Sdílení zkušeností s MŠ a ZŠ Řeznovice 

(8hodin) 

Marková Michaela 

 

 Kritické myšlení (v rozsahu 80 hodin) 

 Konference Czech Dalton + Projektová 

výuka na daltonských školách (6hodin) 

 Sdílení zkušeností s MŠ a ZŠ Řeznovice 

(8hodin) 

Nevyjelová Erika   

 

 Kritické myšlení (v rozsahu 80 hodin) 

Nezdařilová Denisa 

 

 Sdílení zkušeností s MŠ a ZŠ Řeznovice 

(8hodin) 

 Montessori pedagogika v MŠ(80 

hodin)   

  Dvouleté dítě v mateřské škole (24 h)  

  Primární logopedická prevence (60 h) 

Mgr. Nováková Markéta  

 

 Kritické myšlení (v rozsahu 80 hodin) 

 Jak motivovat nemotivované (8 hodin) 

 Konference Czech Dalton + Projektová 

výuka na daltonských školách (6hodin) 

Mgr. Páclová Jana  

 

 Kritické myšlení (v rozsahu 80 hodin) 

 Konference Czech Dalton + Projektová 

výuka na daltonských školách (6hodin) 

 Internet ve výuce angličtiny (8 hodin) 

 Sdílení zkušeností s MŠ a ZŠ Řeznovice 

(8hodin) 

Mgr. Prchlík Michal 

 

 Kritické myšlení (v rozsahu 80 hodin) 

 Domácí vzdělavatel jako 

spolupracovník, nikoli nepřítel (8 hodin) 

 Konference Czech Dalton + Projektová 

výuka na daltonských školách (6hodin) 

 Internet ve výuce angličtiny (8 hodin) 

 ELT Signposts – ATECR Conference (10 

hodin) 
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Mgr. Raiserová Martina  Studium pro ředitele škol (120 hodin) 

 Kritické myšlení (v rozsahu 80 hodin) 

 Akademie pro ředitele – Liga lidských 

práv, Férové školy (60hodin) 

 Jak motivovat nemotivované (8 hodin) 

 Sdílení zkušeností s MŠ a ZŠ Řeznovice 

(8hodin) 

 Domácí vzdělavatel jako 

spolupracovník, nikoli nepřítel (8 hodin) 

Mgr. Šohajová Bohdana  Kritické myšlení (v rozsahu 80 hodin) 

Mgr. Šušlíková Blanka   

 

  Kritické myšlení (v rozsahu 80 hodin) 

 Konference Czech Dalton + Projektová 

výuka na daltonských školách (6hodin) 

 Zdravá strava v pohybu s hudbou (4 

hodiny) 

 Sdílení zkušeností s MŠ a ZŠ Řeznovice 

(8hodin) 

Mgr. Tkáčová Petra 

 

 Kritické myšlení (v rozsahu 80 hodin) 

 Hodina pohybu navíc (32 hodin) 

Michal Bělovský  Konference Czech Dalton + Projektová 

výuka na daltonských školách (6hodin) 

 Seminář fyziky aneb Kroměřížské 

Aequinoctium 

Mgr. Marta Prachařová  Hodina pohybu navíc (32 hodin) 

 Sdílení zkušeností s MŠ a ZŠ Řeznovice 

(8hodin) 

 Učíce učíme se, aneb rozvoj 

matematické gramotnosti žáka i učitele. 

Pozlovice ( 32 hodin) 

Nikola Coufalová  Montessori pedagogika v MŠ(80 

hodin)   
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6. Údaje o žácích : 

 6.a) Zápis k povinné školní docházce : 

K zápisu žáků pro školní rok 2018/2019 se dostavilo 8 žáků. Všichni byli přijati k základnímu vzdělávání 

na naší škole. 

V letošním roce jsme opět realizovali edukativně stimulační skupinky. Ty mají za úkol usnadnit dětem 

přechod z mateřské školy do školy základní. Děti se za přítomnosti rodičů seznamovaly se školním 

prostředím, ale zároveň se hravou formou připravovaly na vstup do školy. Pod odborným vedením si 

budoucí prvňáci procvičovali prostorovou a pravolevou orientaci, grafomotoriku, správný úchop 

tužky, analýzu a syntézu slov, řeč, komunikaci, poslech. Zúčastnilo se jich 8 dětí a ty potom přišly 

i k zápisu.   

 

Informace k zápisu byly včas zveřejněny na stránkách školy, ale také v Mateřské škole. 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do první třídy 

z toho počet dětí 

starších 6 let (nástup po 

odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 2018/2019 

1 8 2 0 

 

6.b) Přehled žáků přijatých na střední školy ve školním roce 2017-2018 

Počet žáků 
Gymnázium Střední školy a učiliště 

celkem 
8-leté 6-leté 4-leté maturitní obory učební obory 

celkem   0 0 6 7 13 

z toho chlapců       4 4 8 

z toho dívek 1  0 0 2 3 5 

 

6.c) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 



 

Koryčanská 47, 768 04 Střílky * IČ 70980489 * tel. 573 375 087 * e-mail: info@zsstrilky.cz * www.zsstrilky.cz 

Stránka 12 z 33 

Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

2017 - 2018 

Na základě doporučení školních poradenských zařízení bylo k 30. 9. 2017 inkludováno 18 žáků na ZŠ. 

Ve výuce používali učitelé vhodné pomůcky a metody. Pedagogové také úzce spolupracovali s výchovnou 

poradkyní a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kroměříži, Kyjově, Jičíně, Brně, Střediskem výchovné 

péče v Kroměříži a ve Zlíně a speciálně pedagogickým centrem v Kroměříži. Škola žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami průběžně identifikuje. 

Se dvěma žáky pracovaly asistentky pedagoga. 

 

Ročník 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. celkem 

Počet žáků se SVP k 30.9.2017 1 1 1 2 3 5 4 1 18 

 

6.d) Péče o nadané žáky 

Škola začala s těmito žáky více pracovat, nabízí studijní kroužek, deskové hry, kde mohou žáci rozvíjet 

své logické myšlení. 

6.e) Kariérové poradenství 

Na schůzkách informovala výchovná poradkyně rodiče žáků 9. ročníku o přijímání na střední školy. Na 

podzim proběhla exkurze žáků 9. ročníku na Úřad práce v Kroměříži týkající se kariérového 

poradenství. Osmý ročník se této akce zúčastnil na jaře 2018. Školní psycholožka testovala žáky 

v oblasti jejich zájmů, aby si mohli lépe vybrat další vzdělávání. 

6.f) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem 

ročník počet žáků 
prospěli 

s vyznamenáním 
prospěli neprospěli 

slovní 

hodnocení 

1. 8 8 0 0 0 

2. 5 4 1 0 0 

3. 6 6 0 0 0 

4. 10 10 0 0 0 

5. 14 9 5 0 0 

celkem 1.st. 43 37 6 0 0 

6. 12 5 7 0 0 

7. 10 3 7 0 0 

8. 16 7 9 0 0 
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9. 13 2 11 0 0 

celkem 2.st. 51 17 34 0 0 

škola celkem 94 54 40 0 0 

Napomenutí a důtky: 

26 žáků – napomenutí třídního učitele 

3  žáci  - důtka třídního učitele 

1  žák -  důtka ředitele školy 

 

6.g) Výsledky žáků v soutěžích 

Matematický klokan 2018  

V pátek 16. března se vybraní žáci 2. až 9. ročníku jako každoročně zúčastnili mezinárodní 

matematické soutěže.  

Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase 

Kategorie CVRČEK (žáci 2. a 3. ročníku)  

1. místo: Svatopluk Mikulčík, 51bodů, 2. ročník 

2. místo: Josef Pácl, 44 bodů, 3. ročník 

3. místo: Lucie Voláková, 43 bodů, 3. ročník 

Kategorie KLOKÁNEK (žáci 4. a 5. ročníku) 

1. místo: Adéla Konečná, 88 bodů, 5. ročník 

2. místo: Emma Kapličná, 77 bodů, 5. ročník 

3. místo: Adéla Mikulčíková, Nicol Váňová 67 bodů, 5. ročník 

Kategorie BENJAMÍN (žáci 6. a 7. ročníku)  

1. místo: Samuel Filipi, 72 bodů, 7. ročník 

2. místo: Lucie Prchlíková, 56 bodů, 6. ročník 

3. místo: Dominik Vylášek, 55 bodů, 7. ročník 

Kategorie KADET (žáci 8. a 9. ročníku) 

1. místo: Eliška Čulíková, 8. ročník, 57 bodů 

2. místo: Roman Neidermeier, 8. ročník 48 bodů 

3. místo: Stanislav Pluhař, 8. ročník, 46 bodů 

Průměrný počet bodů v jednotlivých kategoriích. 

KADET – 47 bodů; BENJAMÍN – 49 bodů; KLOKÁNEK – 56 bodů; CVRČEK – 35 bodů. 

Úspěch v celostátní soutěži "Bible a my"  

23.11.2017 se konalo okresní kolo soutěže Bible a my. Naši žáci se umístili takto: 
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 I. kategorie - Anna Glacová - 2. místo s postupem do celostátního kola 

                     Jaroslav Glac - 7. místo 

II. kategorie - Samuel Filipi - 3. místo 

                     Ludmila Janásková - 9. místo 

 III. kategorie - Rostislav Koutný - 5. místo 

                      Antonín Vrána - 7. místo 

 

Ve školním roce  se VÝBĚROVÉ ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ nekonalo 

 

7. Prevence sociálně-patologických jevů  

Školské poradenské centrum je úplné. Je zastoupeno výchovnou poradkyní Mgr. Markétou 

Novákovou, preventistkou v prvním pololetí Erikou Nevyjelovou a ve druhém pololetí Mgr. Michaelou 

Markovou a externí psycholožkou Mgr. Dagmar Škareckou. Níže přikládám zprávy z jejich působení 

ve škole. 

Metodičky prevence Michaela Marková, Mgr. Jana Drápalová: 

 

Zpráva o činnosti školního metodika prevence za školní rok 2017/2018  

Program prevence rizikového chováni je součástí vzdělávání Základní školy Střílky, Koryčanská 47.  

Napomáhá pracovníkům školy s výchovou a vzděláváním žáků ke zdravému životnímu stylu, utváření 

jejich osobnostního a emočně sociální rozvoje a komunikačních dovedností.  

Program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, jejich rozvoje a vytváření zdravých životních 

návyků. Do pestrosti forem preventivní práce s žáky je zapojen celý pedagogický sbor, zaměstnanci 

školy a velmi dobře rozvinutá spolupráce se zákonnými zástupci žáků.  

Škola má vypracovanou Školní preventivní strategii v souladu s Metodickým doporučením MŠMT 

k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 

21291/2010-8 a jeho přílohami zaměřenými na oblasti, kde dochází ke konkrétním projevům 

rizikového chování – drogy, doprava, poruchy příjmu potravy, alkohol, syndrom týraného dítěte, 

šikana, kyberšikana, homofobie, extremismus, vandalismus, záškoláctví, kouření, násilí, krádeže, 

a v souladu s Metodickým pokynem MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j. 

22294/3013-1. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy č. j. 21291/2010-28 28 s účinností k 1. 11. 

2010.  

Ve školním roce 2017/ 2018 jsme se zaměřili nejvíce na utváření pozitivního klima ve třídních 

kolektivech a prevenci šikany. Ze Školní preventivní strategie vychází Preventivní program (PP), který 
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zasahuje výchovnou a naukovou složku vzdělávání během celého školního roku. Směřuje 

k pozitivnímu ovlivnění třídního klimatu, k pozitivní změně motivace žáků a pedagogů a změnám 

vyučovacích metod.  Pravidelně byly třídními učiteli organizovány třídní schůzky, orientované na 

posílení žádoucích vztahů a prevenci šikany. 

Ve škole působí školní psycholog, který pomáhá odborně třídním učitelům zmapovat třídní kolektivy, 

vztahy mezi žáky a doporučuje pedagogům vhodné postupy při práci s konkrétní třídou a jednotlivci. 

Současně jsme se zabývali i ostatními formami rizikového chování.  

 

. Témata zaměřená na prevenci rizikového chování u dětí a mládeže jsou začleněna do všech 

vyučovacích předmětů. Využívá se různých metod práce, např. výklad, samostatná práce, skupinová 

práce, dotazníky, sociální hry, besedy, diskuze, metody kritického myšlení. 

 Při realizování PP škola spolupracuje organizacemi: Policií ČR, OSPOD, PPP, SPC, Hasiči, Madio 

v rámci přednášek, besed, konzultací. Škola organizuje pro žáky různé besedy zaměřené na oblast 

prevence rizikového chování u dětí a mládeže. Jedná se většinou o organizace, které uskutečňují své 

vzdělávací prostředky zcela bezplatně z důvodu nedostatku finančních prostředků. Preventivní 

program byl také naplňován z velké části v rámci výuky, do kterého byla začleňována jednotlivá 

témata a projekty. 

Součástí realizace PP je i činnost mimo vyučování. Žákům je k dispozici nabídka volnočasových aktivit 

podporující primární prevenci (nepovinné předměty, zájmové kroužky, školní družina). Ve škole je 

důsledně dodržován přátelský přístup k dětem, stejně důsledně je však vyžadováno plnění povinností. 

Zásady zdravého životního stylu jsou uplatňovány a přibližovány při výuce všech předmětů i mimo ni, 

na výletech, exkurzích, soutěžích, kterých se žáci účastní.  

Školní metodik prevence se účastnil pravidelných porad v PPP Kroměříž, které byly zaměřeny na 

podávání informací okresním metodikem prevence. 

Vzhledem k malému počtu žáků ve škole byla většina případů rizikového chování odhalena pedagogy 

metodami pozorováním nebo rozhovorem se žáky nebo žáka s pedagogem. Projevy rizikového 

chování řešil ve spolupráci na škole metodik primární prevence, výchovný poradce, vedení školy, 

školní psycholog a třídní učitel.  

Na základě závažnosti spolupracoval se zákonnými zástupci, orgány péče o dítě a PČR. V budově 

školy je umístěna schránka důvěry. Většinou však dávají žáci přednost osobnímu kontaktu 

s pedagogy. 

Řešené případy v roce 2017/2018 

 Nevhodné chování mezi spolužáky (2 případy) 

 Podezření na poruchy příjmů potravy (1 případ) 
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Zpráva výchovného poradce za školní rok 2017/18 

V průběhu školního roku bylo postupováno v souladu s Plánem práce výchovného poradce a podle 

požadavků kolegů učitelů a potřeb žáků.    

Spolupráce s PPP KM probíhala formou kontroly IVP a konzultace ohledně konkrétních žáků a formou 

schůzek výchovných poradců na půdě PPP KM, kde výchovná poradkyně získala aktuální informace 

týkající se výchovně-poradenské činnosti. S nimi pak v případě potřeby své kolegy vyučující seznámila. 

Výchovný poradce spolupracoval se školní psycholožkou Mgr. D. Škareckou a metodikem prevence 

Mgr. Michaelou Markovou a s dalšími institucemi – s SVP Kroměříž, OSPOD (pí Medková), SPC 

Kroměříž, PPP Kyjov, PČR. 

V oblasti profesní orientace spočívala práce výchovného poradce zejména v individuálních 

rozhovorech s žáky devátého ročníku a předávání informací potřebných k volbě SŠ. Nabídky na SŠ 

byly zveřejňovány průběžně na nástěnce a předávány formou letáků. Dále byly podrobné informace 

uvedeny na webových stránkách školy a probíhaly jednotlivé konzultace s rodiči dle zájmu. Žákům 

byly vydány zápisové lístky (včetně dvou žákyň 5. ročníku). 

 V oblasti speciálně pedagogické se jednalo zejména o vedení vyučujících při vyplňování IVP a PPP. 

Hodnocení prováděli jednotliví vyučující ve spolupráci s VP. Kontrolu platnosti posudků z PPP a tudíž 

IVP prováděla výchovná poradkyně během školního roku a rovněž evidovala změny v integracích. Na 

prvním i druhém stupni docházelo v průběhu šk. roku k depistáži a monitoringu žáků, aby byla 

včasně odhalena potřeba podpůrných opatření. Takto vytipovaní žáci byli po konzultaci s rodičem 

a jejich souhlasem posláni na vyšetření do PPP Kroměříž.  Žáci s IVP mohli pracovat se speciálními 

pomůckami, případně za pomoci asistenta pedagoga. Tento rok bylo k vyšetření odesláno i několik 

žáků nadaných. 

Výchovné problémy našich žáků bylo letos nutno řešit opakovaně zejména v 8. ročníku, ke konci 

školního roku i v ročníku 9. Vždy bylo postupováno v souladu s platnými řády školy. 

Během roku probíhaly konzultace s rodiči integrovaných žáků a s asistenty pedagoga.  

Stále existuje schránka důvěry (hmotná i elektronická). Žáci do ní mohli anonymně psát, co je trápí 

a s informacemi takto získanými bylo nakládáno zcela důvěrně, ve spolupráci s metodikem prevence. 

S problémovými žáky a jejich rodiči byla práce směřována do těchto oblastí: 
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1. řešení vztahových problémů  

2. řešení problémů prospěchu 

3. řešení problémů sociálního začlenění 

 

V případě přetrvávání potíží se řešení problémů účastní i ředitelka školy a metodik prevence, případně 

školní psycholog. 

Zpracovala: Mgr. Markéta Nováková - 15. června 2018 

Zpráva školní psycholožky Mgr. Dagmar Škarecké za školní rok 2017/18  

 Práci školního psychologa pro MŠ a ZŠ Střílky jsem vykonávala ve školním roce 2017/2018 od září do 

června v rozsahu 2 hodiny týdně.  

V souladu s dohodnutou náplní práce školního psychologa jsem se seznámila se základními 

dokumenty základní školy – školní řád, minimálním preventivním programem.  

Prováděla jsem náslechy ve třídách školy, vedla jsem třídnické hodiny, prováděla sociometrická šetření 

v třídních kolektivech. Pravidelně jsem iniciovala individuální konzultace s pedagogy. 

Ze závěrů sociometrických šetření a individuálních konzultací s učiteli jsem utvořila vhodnou strategii 

pro vedení třídnických hodin zaměřených na rozvoj komunikace, sebepoznání, sebehodnocení, 

tolerance, sounáležitosti a kooperace. Třídnické hodiny probíhaly formou komunitních kruhů 

a zážitkových aktivit.   

Proběhlo několik individuálních konzultací s žáky školy a cílených psychologických vyšetření, na která 

navazovala konzultace s jejich rodiči.  

V 8. a 9. ročníku se uskutečnilo testování osobních zájmů vztažených k povolání, jehož výsledky 

mohou usnadnit výběr střední školy či odborného učiliště, a tím lépe vyprofilovat vhodnou volbu 

povolání. Testování proběhlo hromadně, sesbíraná data byla vyhodnocena a výsledky konzultovány 

s dítětem. Písemně vypracovaná zpráva byla předána při konzultaci.  

O své práci jsem průběžně podávala ústní i písemné informace.       

 

8. Zpráva o činnosti  Školní družiny při ZŠ a MŠ Střílky za školní rok 2017-2018 

 Školní družinu v tomto školním roce navštěvovalo 21 dětí, žáci 1. – 5. třídy. 

Počet oddělení: 1 třída 

Počet vychovatelek: 2 

Počet asistentů: 1 

Vychovatelky: Ing. Mgr. Marta Prachařová, Mgr. Petra Tkáčová 

Asistentka: Adéla Zelinková 
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Provoz školní družiny: Po – Pá od 11:25 do 15 hodin 

V případě potřeby rodičů můžou děti po ukončení družiny přejít do oddělení mateřské školy, kde 

mohou děti zůstat do 16 hodin. 

Oddělení školní družiny je samostatná místnost, vybavená stolními hrami, stavebnicemi, hračkami, 

dětskými knihami, časopisy. K dispozici máme televizor, video a DVD přehrávač. Ke své činnosti 

využívá školní družina také počítačovou učebnu, tělocvičnu, hřiště mateřské školky a plácek u školy. 

 

Údaje o výsledcích výchovně vzdělávací práce 

Základním cílem vzdělávání ve školní družině je nabídnout dětem smysluplné využití volného času. 

Toho jsme dosáhli prostřednictvím různých zajímavých činností, při kterých jsme děti vedly ke 

vzájemnému respektu, spolupráci a solidaritě, úctě k sobě i druhým, odpovědnosti a vštěpování 

základů slušného chování. 

V naší družině nabízíme dětem nejen odpočinek po vyučování, také je vybízíme k aktivitám týkajícím 

se všech zájmových oblastí výchovy, tj. výtvarné, dramatické, hudební a pohybové. 

Často jsme využívali okolní přírodu a místní turistické zajímavosti k vycházkám a sportovním hrám, a 

soutěžím. 

Pravidelné měsíční činnosti 

 Poučení o bezpečnosti před každou činností a akcí 

 Dodržování správné hygieny, stolování, chování 

 Didaktické hry, křížovky, rébusy, stolní a společenské hry, hlavolamy, stavebnice 

 Hudebně-pohybové hry 

 Výtvarné a rukodělné dílny 

 Práce s knihou, časopisy, encyklopedie, atlasy 

 Využívání počítačové učebny, tělocvičny a školního hřiště ve vyhrazených hodinách 

 Pravidelný pohyb venku (sportovní, turistická a přírodovědná činnost, dopravní výchova) 

První týden v září jsme věnovali seznamovacím hrám, často jsme chodili na procházky do přírody, 

poznávali místní byliny. Do družiny nám přemístili klavír, to nám otevřelo další širokou škálu aktivit 

spojených s hudbou a tancem. Pod vedením vychovatelky se děti mohly učit hrát jednoduché 

písničky. Zajímavou a již tradiční akcí byla říjnová Drakiáda. Zúčastnily se jí nejen děti navštěvující 

školní družinu, ale i ostatní žáci naší školy a školky a jejich rodiče. V měsíci říjnu odstartovaly oblíbené 

kroužky, korálkování, hra na flétnu a nově čtenářský klub a klub deskových her. Listopadem nás 

provázely „Dušičky“, vyvrcholením tohoto období byl lampionový průvod. V rámci projektu 

„ŘEMESLA“ jsme vyráběli srdíčka a jezevčíky z keramiky. Děti v kroužku korálkování mohly připravit 
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spoustu dárečků pro své kamarády. V lednu jsme si zasoutěžili ve známé hře „Česko má talent“ – děti 

soutěžily ve zpěvu a tanci. Tato aktivita měla obrovský úspěch, proto jsme ji mnohokrát zopakovali. 

V únoru nás čekala soutěž ve skládání puzzlí a „Pexesiáda“. V průběhu celého roku jsme si vybírali 

knihy, které máme k dispozici v družině a četli si pohádky a příběhy. Besedovali jsme o oblíbených 

knížkách a v březnu jsme v rámci „Měsíce knihy“ navštívili knihovnu. Velikonoční přípravu jsme taktéž 

nepodcenili, vyzkoušeli jsme různé techniky na zdobení vajíček a dekorací. V dubnu jsme měli projekt 

o zdravé výživě, také jsme se podrobněji věnovali tématu životní prostředí – četli jsme z knihy 

„Plundrovaná planeta“ a hledali možnosti, jak šetřit energii, neplýtvat apod. Děti se seznámily 

s netradičními hudebními nástroji – měly možnost zahrát si na hand drum, kalimbu, brumli atd. 

V rámci projektu „ŘEMESLA“ jsme vyráběli koberečky z bambulek, seznámili se a vyzkoušeli gobelíny. 

Po celý květen nás provázelo papírové divadlo – vyrobili jsme si papírové loutky a kulisy a děti si 

navzájem připravovaly dramatizaci mnoha pohádek. Užili jsme si mnoho zábavy. Hodně času jsme 

trávili na hřišti MŠ, kde jsme vymýšleli pohádky nebo se hráli s míčem, švihadly atd. V červnu jsme 

připravovali dárečky na aukci obrazů – vyrobily jsme s dětmi 30 drhaných náramků. Po celý školní rok 

jsme každou středu měli „hodinu pohybu navíc“ – kluci hráli nejčastěji fotbal a vybíjenou, dívky si 

stavěly opičí dráhu, skákaly na trampolíně a cvičily gymnastiku. Těšíme se na další zážitky v příštím 

roce. 

Časový plán pravidelných akcí 2017/2018 

Nejvýznamnější akce školní družiny 

Září 

 Seznámení se školním řádem ŠD – bezpečnost 

 Orientace ve škole – procházka budovou školy 

 Provoz školní jídelny – hygiena, stolování 

 Prázdninové zážitky – vyprávíme, kreslíme 

 Seznámení se s prvňáčky – povídání, hry, soutěže 

 Procházky v přírodě – poznávání bylin 

 Hra na klavír a kytaru – soutěž v tanci 

 Podzimní výzdoba družiny 

 Loučení s létem – diskotéka a opékání buřtů 

Říjen 
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 Pozorujeme proměny přírody 

 Besedujeme na téma střídání ročních období 

 Vycházka do lesa, povídání – k čemu nám les slouží 

 Poznáváme plody podzimní přírody 

 Cvičíme, tančíme 

 Výroba šperků z korálků 

 Řemesla, pantomima 

 Drakiáda – výroba draků, soutěže 

Listopad 

 Dušičky, příběh o sv. Martinovi 

 Autonehoda – inscenace, důležitá tel. čísla, telefonický hovor  

 Projekt „DRÁTOVÁNÍ“ – výroba šperků z drátu 

 Listnaté stromy a keře – kreslíme, lepíme 

 Deskové hry – učíme se s kluky hrát šachy 

 Pohádkohraní – soutěž v pantomimě 

Prosinec 

 Ladíme se na zimu – zpívání 

 Advent a Vánoce – tradice, význam, zvyky, výzdoba třídy 

 Dopis Ježíškovi – malujeme, píšeme 

 Zdobení oken, výroba vánočních přání 

 Vyrábíme z hlíny – keramika 

 Zpěv koled, příprava na vánoční besídku 

 Výroba svícínků 

 Výroba lodiček ze skořápek ořechů 

 Vánoční besídka 

Leden 

 Hry na sněhu, koulovaná 

 Vycházka – stopy zvěře a ptáků ve sněhu 
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 Zimní sporty – poznávání jednotlivých sportů a vybavení 

 Krmítko s ptáčky – malujeme, vystřihujeme 

 Stromy v ročních obdobích 

 Hra „Česko má talent“ – zpěv a tanec 

Únor 

 Pexesiáda 

 Masopust – beseda, výroba masek 

 Režim dne – rozlišujeme povinnosti a zábavu 

 Stavíme ze sněhu 

 Vycházka do lesa – příroda v zimě 

 Hádanky pro děti 

 Sv. Valentýn – srdíčko z papíru 

Březen 

 Měsíc knihy – Hurá za pohádkou 

 Seznamujeme se s tradicemi Velikonoc 

 Básničky s jarní tématikou, pranostiky o jaru 

 Velikonoční tvoření 

 Pozorujeme probouzení přírody, hledání jarních květin 

 Jarní výzdoba družiny 

 Vyprávíme o domácích mazlíčcích a mláďatech 

Duben 

 Den ptactva – návrat ptáku ze zimních krajin 

 Pozorujeme jarní práce na zahradě a na poli 

 Beseda na téma zdravý životní styl, co patří do zdravého jídelníčku 

 Den země – třídíme odpad 

 Den země – chráníme přírodu 

 Vycházka do zámecké zahrady – povídání s „kouzelnou babičkou“ o přírodě 

 Bambulkování – výroba koberečků 
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Květen 

 Mezinárodní den rodiny – tradice, zvyky, výročí, upevňování vztahů 

 Den matek – výroba přáníček 

 Zvířata na statku, zvířata v Zoo 

 Vyrábíme rozkvetlé stromy, květiny – skládání z papíru 

 Taneční soutěž 

 Stavíme divadlo z papíru – hrajeme pohádky 

 Netradiční hudební nástroje 

Červen 

 Den dětí – oslava, soutěže, zpívání 

 Výroba náramků pro den aukce obrazů 

 Výroba papírových vlaštovek – soutěž, která nejdále doletí 

 

  

Kroužky 

Kroužky na půdě školy přispívají k rozvoji osobnosti a podporují příznivé klima ve škole. 

Nabídka kroužků ve školním roce 2016/ 2017  

1. Anglický čtenářský klub pro 8. a 9. roč. 

2. Čtenářský klub pro 1. až 3. ročník 

3. Čtenářský klub pro 4. a 5. ročník 

4. Dopravní kroužek 

5. Doučování z českého jazyka 

6. Dramatický kroužek 

7. Ekotvoření 

8. Korálkování 
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9. Myslivecký kroužek 

10. Pěvecký kroužek 

11. Příprava na přijímací zkoušky  

12. Výtvarný kroužek 

13. Zdravotnický kroužek 

14. Klub deskových her 

15. Sportovní hry se základy volejbalu 

16. Hry v přírodě 

 

 

Školní jídelna 

Školní rok 2017 – 2018 

MŠ – 24 dětí 

Přesnídávka 2 577 porcí 

Oběd 2 410 porcí 

Svačinka 1 698 porcí 

ZŠ – 78 žáků  

svačinky 5 974 porcí 

obědy            11 569 porcí 

Cizí strávníci – 38 

obědy 6 888 porcí 

Zaměstnanci ZŠ a MŠ – 18 

obědy 2 570 porcí 

  

9.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

V letošním školním roce řešila ČŠI jednu stížnost rodičů na řešenou šikanu. ČŠI vyhodnotila stížnost jako 

nedůvodnou. Škola v řešení dané situace postupovala správně. 
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10.  Základní údaje o hospodaření školy 

Výnosy  

Dotace USC - provoz 1.360.000,00 

Dotace SR – KÚ Zlínského kraje 8.494.961,00 

Tržby z prodeje služeb 494.808,00 

Tržby hospodářská činnost 502.681,00 

Ostatní výnosy z činnosti 22.041,00 

VÝNOSY CELKEM 10.874.491 ,00 

 

Náklady  

Spotřeba materiálu   725.155,00 

Spotřeba energie 624.889,00 

Mzdové náklady 6.020.267,00 

Odvody (SP+ZP+FKSP+zák.poj.) 1.994.038,00 

DDHM nad 3.tis. 166.720,00 

Ostatní finanční náklady  1.180,00 

Opravy, cestovné, reprezentace, odpisy,ostatní nákl. 414.759,00 

Ostatní služby 389.013,00 

Náklady hospodářská činnost 494.111,00 

NÁKLADY CELKEM 10.830.132,00 

 

Hospodářský výsledek za rok 2017 činil 44.358,- Kč. 

Finanční prostředky byly po skončení účetního roku převedeny do fondu odměn a do rezervního 

fondu. 

 

11. Zpráva o činnosti v oblasti EVVO  

 

Třídění odpadu 

Ve škole se ustálilo třídění odpadů do označených košů a stalo se tak nedílnou součástí chodu školy. 
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Sběr papíru 

Žáci sbírali celoročně papír. Nasbírali 2 977 kg, což přineslo do školní pokladny 4 466Kč. Tyto finance 

byly použity na nákup sešitů.  

 

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017  

V pátek 4. května 2018 se žáci a vyučující z naší školy opět zapojili do celostátní akce Ukliďme svět, 

ukliďme Česko. Mladší děti sbíraly odpadky v obci a starší žáci se vydali do nejbližšího okolí, kde 

uklízeli odpadky kolem lesních cest. A co jsme vlastně sbírali?  

PET lahve, papír, různé plasty, zbytky stavebního materiálu, kterým naši spoluobčané „vylepšili“ les 

atd. Došlo ovšem i na kuriózní nálezy! Deváťáci objevili v křoví celou tiskárnu. Protože jsme se snažili 

sesbírané odpadky třídit pečlivěji než vloni, putovala tiskárna do elektroodpadu. 

12. Údaje o zapojení do rozvojových projektů 

 

Projekt Ovoce do škol 

Projekt vznikl na podporu spotřeby ovoce a zeleniny pro žáky na 1.stupni za pomocí evropských 

a státních dotací. 

 

 

 

 

Projekt mléko do škol 

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. 

Tento projekt je určen žákům základních škol. Spolupracujeme s regionálním zemědělstvím 

„Kozojedský dvůr“ v Nítkovicích. 

 

Projekt Hasík 

Preventivní program je realizován příslušníky HZS, kteří jsou odborně vyškolováni pro práci instruktorů 

a poté v třídních kolektivech realizují vzdělávací bloky. První část odborné výuky se skládá 

z odborných znalostí a je určena žákům druhých a šestých ročníků, druhá část probíhá prakticky. 

 

13. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Informační letáky 
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V tomto školním roce jsme vydaly dva informační letáky. První leták mapoval nabídku naší školy na 

všech úrovních a představil vizi školy.  

Druhý leták, který byl vydán na konci prázdnin, informoval o všech reálně dosažených aktivitách, 

získaných dotacích a připravovaných změnách v následujícím školním roce. 

 

Prezentace na webu školy 

I v tomto školním roce se podařilo udržet aktivní web školy, který je navíc graficky příjemný. Škola má 

vytvořený i facebookový profil. 

 

Prezentace v tisku 

Dění ve škole bylo pravidelně prezentováno ve Stříleckém zpravodaji a Týdeníku Kroměřížska. 

 

Den otevřených dveří 

V tomto školním roce jsme opět nabídli dva termíny, kdy se mohli do výuky přijít podívat nejen 

zákonní zástupci žáků, ale i občané Střílek. 

 

Veřejné akce 

Škola pořádá spoustu mimoškolních akcí, na které zve i širokou veřejnost. Některé akce se konají na 

veřejném prostranství - lampionový průvod, některé v místním Kulturním domě - Světýlková párty, 

Vánoční a Mikulášská besídka, Školní ples, některé v budově školy – Vánoční a Velikonoční dílny, 

rozloučení s deváťáky. 

 

MAS Hříběcí hory 

Škola je aktivním členem místní akční skupiny MAS Hříběcí hory. V tomto školním roce jsme využili 

Výzvy MAS a podali žádost na realizaci projektu „ Rozvoj infrastruktury v ZŠ Střílky“ v celkové výši 2 

milionů korun.  

 

Spolupráce s místními organizacemi: 

SDH Střílky 

Římskokatolická církev ve Střílkách 

Sdružení Jóga v denním životě Střílky 
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Restaurace Tilak 

Kulturní dům ve Střílkách 

 

14. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola neorganizuje žádné vzdělávací programy či kurzy v rámci celoživotního učení. 

 

15. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Šablony I 

V tomto školním roce jsme pokračovali v realizaci  Výzvy MŠMT č. 02_16_022 pro Podporu škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování - šablon pro MŠ a ZŠ. Celková částka dotace činila 667 

000 Kč. Z těchto financí, které byly určené především na rozvoj čtenářské gramotnosti, bylo 

financováno školení celého pedagogického týmu „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“ v rozsahu 

80-ti hodin, pedagogům byly pořízeny notebooky. Část pedagogů ZŠ a MŠ sdílela zkušenosti se ZŠ 

Řeznovice osobní návštěvou. Byly zřízeny kluby deskových her a čtenářských klubů,žákům byli 

pořízeny nové knihy a deskové hry. Byla hrazena i další školení.  

 

 

Plavání 2018 

Z MŠMT se podařilo získat 28 700 na výuku plavání žáků1. Stupně prostřednictvím dotace, která byla 

určena na ostatní neinvestiční náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání 

do místa výuky plavání a zpět. Škola tak nemusela požadovat celou platbu od zákonných zástupců 

svých žáků. 

16.  Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů 

PPP Zlín, pracoviště Kroměříž – specifické poruchy učení, prevence rizikového chování 

Úřad práce Kroměříž – volba povolání 

Muzeum Kroměřížska – interaktivní programy 

Hasiči Střílky – Den dětí 

Plavecká škola Kroměříž – plavecký výcvik žáků 

Stupava Lyžařské středisko 
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17. Školní akce a projekty 

Svačinky 

Svačinky se staly velmi oblíbenými, o čemž svědčí vysoké číslo odběrů. 

Expedice Knihovna Kroměříž  

V rámci března - měsíce knihy měli žáci 8. ročníku příležitost zapojit se do velkého projektu "Knihovna 

2018". Projekt propojoval více předmětů (český jazyk, literaturu, dějepis, občanskou výchovu, 

matematiku a angličtinu) a pokrýval široké spektrum kompetencí.  

Při projektu jsme měli besedu s pamětníky, dlouhodobé úkoly, zkusili jsme si "den bez mobilu", 

prohlubovali čtenářské dovednosti, navštívili knihovnu v Kroměříži a také historický kryt civilní obrany. 

Velikonoční dílny 

S velikonočními zvyky a tradicemi se naši žáci setkávají již během výuky. Zúčastnili jsme se také 

velikonočního programu v Muzeu Kroměřížska.  

Následně se v naší škole uskutečnily velikonoční dílničky, kde si děti měly možnost vyrobit něco 

pěkného právě na zkrášlení domova. Každý si mohl vybrat, zda si vyrobí všechny nabízené výrobky 

nebo jen některé. Vyráběla se kuřátka z vlny, košíček a kytička z papíru nebo závěs v podobě ptáčka.  

Přijímačky nanečisto a nácvik zkoušky KET měly úspěch  

Dne 27. 3. 2018 proběhly na naší škole historicky první „Přijímačky nanečisto“. Žáci devátých a osmých 

ročníků si mohli vyzkoušet, jak by obstáli u přijímacího řízení. Kromě matematiky a českého jazyka 

účastníky zaujaly zkoušky KET z angličtiny, které byly součástí.  

Naše škola je totiž partnerskou školou Cambridge English PARK zkouškového centra, a tak si mohli 

žáci ověřit svou jazykovou úroveň podle CEFR (mezinárodního referenčního rámce pro jazyky). Tuto 

příležitost jsme nabídli i žákům okolních škol a celá akce se setkala s pozitivními ohlasy.  
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Odpoledne pro rodiče a děti - květen 2018  

Škola sice patří především dětem, ale rádi jsme v ní uvítali i rodiče. Jedno krásné květnové odpoledne 

tak mohli rodiče strávit spolu s dětmi ve škole a dozvědět se spoustu informací, zábavnou formou 

zažít něco z výuky a finančně přispět na dobrou věc. 

Celé odpoledne zahájila Mgr. Havrlantová, odborná konzultantka pro cizí jazyky, která nás seznámila 

s výhodami výuky angličtiny podle systému Cambridge English. Dozvěděli jsme se třeba to, jakou 

podporu získají žáci na prvním stupni a také, že učebnice jsou lokalizované přímo pro Českou 

republiku. Nejen, že se žáci budou učit o věcech, které jsou jim blízké, ale třeba i výběr gramatiky 

a cvičení zohledňuje to, s čím právě čeští studenti mívají problémy. 

Výlet na farmu Kozojedský dvůr  

Pro děti byl připraven bohatý program- povídání o ekologickém hospodaření, prohlídka stájí (zde si 

děti mohly pohladit jehňátka), procházka po pastvinách... Děti se dozvěděly, jaké plodiny se na farmě 

pěstují, jak se vyrábí sýr a tvaroh, nechyběla ochutnávka výborného kefíru. Zajímavých informací bylo 

mnoho.  

Noc s kamarády ve škole 4. a 5. ročník 2018  

Škola může být plná dobrodružství a zážitků. Přesvědčili se o tom žáci 4. a 5. ročníku při úžasné akci 

– noci ve škole s kamarády.  

Sešli jsme se navečer ve škole a začal tím večer plný her a zábavy. Byli jsme v restauraci na pizze, 

hledali jsme místa ve Střílkách podle starých fotek, byli jsme v tělocvičně, hráli jsme stolní hry, měli 

jsme polštářovou bitvu a měli jsme i noční hru po celé budově školy.  

Projektový den „MÍRY, VÁHY, ČAS, HLAVOLAMY“ 

Na první jarní den proběhl na 1. stupni naší školy projektový den, ve kterém se žáci činnostním 

učením seznámili se základními veličinami a s různými měřidly. 

Roztřídili nákup podle toho, zda se zboží prodává na váhu, na metry, na objem, kusy … Změřili si 

např. objem pasu, svou výšku, délku chodby, výšku třídy, zvážili se na osobní váze, odhadovali 

hmotnost zboží z nákupního košíku, a pak ho převažovali na digitální váze, stopovali si běh vpřed 

a vzad, jak dlouho vydrží bez dechu, řešili různé matematické úlohy, hlavolamy s pomocí dřívek. Starší 



 

Koryčanská 47, 768 04 Střílky * IČ 70980489 * tel. 573 375 087 * e-mail: info@zsstrilky.cz * www.zsstrilky.cz 

Stránka 30 z 33 

Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

2017 - 2018 

žáci pracovali s různými jednotkami, počítali obvod třídy. Některé věci nás zaujaly a překvapily, 

a proto jsme si v tento den užili i legraci. 

Dojmy z plesu 2018  

Absolventský ples našich žáků, který se uskutečnil v pátek 9. února, se vydařil na jedničku. A jaké jsou 

dojmy našich tanečníků a návštěvníků plesu? 

Na ples se žáci 9. ročníku společně s učiteli chystali už tři měsíce. Pro tuto slavnostní příležitost 

nacvičili tradiční polonézu, kdy dívky byly oblečeny do bílých šatů. Sál byl vyzdoben balónky a velkými 

květy na stolech. Vše bylo sladěno do vínové a bílé barvy, proto chlapci tančící polonézu doplnili své 

obleky vínově červenými kravatami. Naučili jsme se základům taneční etikety, ale nejtěžší byl valčík, 

který jsme pilovali i o přestávkách na školní chodbě. S přípravou akce bylo mnoho práce, proto 

doufáme, že se to všem líbilo.  

I takhle se u nás můžeme učit anglicky ....  

Už učitel národů Jan Amos Komenský razil heslo „Škola hrou“, které jsme v angličtině vzali doslova. 

V rámci odpoledního kroužku jsme totiž koupili velkou a složitou deskovou hru. A  „samozřejmě“ 

celou v angličtině. Pokud si zájemci chtějí zahrát – a to opravdu chtějí, protože je anglická hra 

náramně baví – musí si načíst pravidla, vlastnosti jejich postav, co znamenají pole, jak vyhodnotit hody 

kostkou atd. a to vše v angličtině. 

Z hlediska učení je to ideální situace. Zájem o angličtinu je motivován zevnitř, je přirozený a děti 

pracují s angličtinou ne, protože je někdo nutí, ale protože mají vlastní potřebu jazyk využít. Funguje 

to skvěle a užíváme si hodně zábavy.  

Svatomartinský lampionový průvod  

V pátek dne 10. 11. 2017 se uskutečnil lampionový průvod pod patronátem 6. třídy u příležitosti svátku 

sv. Martina.  

Edukativní skupiny 

Již druhým rokem probíhaly edukačně-stimulační skupiny. Jejich hlavním úkolem je přiblížit budoucím 

prvňáčkům prostředí školy, vzájemně se poznat s budoucími spolužáky a jejich rodiči. 
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Lyžařský výcvikový kurz 2018  

Týden od 12. do 16. února 2018 strávila většina žáků druhého stupně na Stupavě na lyžařském 

výcviku. I když nejsou u nás poslední dobou zimy nic moc, měli jsme štěstí a sněhové podmínky byly 

výborné. Počasí bylo po celý týden také velmi pěkné. 

 

Přehled všech akcí ve školním roce 2017-2018 

Loučení s létem 

Zapojili jsme se do projektu MLÉKO DO ŠKOL  

Třídnická hodina v terénu - 7. ročník  

Drakiáda 2017  

Projekt - ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY 

Výstava korunovačních klenotů ve Zlíně - exkurze 7. ročník  

Výlet do Brna - pohyb, zábava i učení - 6. Ročník 

Zřizujeme elektronickou schránku důvěry  

Světýlková párty 

Podnikněte s námi cestu za prehistorickými zvířaty! - Projekt 6. ročníku  

Svatomartinský lampionový průvod  

Bramboriáda 2017  

Co všechno můžete přinést k recyklaci do školy - aneb ekologie v praxi. 

Bible a my - okresní kolo 2017  

Mikulášská párty 2017  

Školou chodí Mikuláš  

Vánoční besídka  

Tři králové 

Učení jako poznávání - vývoj dítětě  

Divadelní představení „Deník Anny Frankové“ pro II. stupeň 

Školní ples 

Výchova k občanství v praxi - beseda s panem starostou 

Recitační soutěž - únor 2018 

Pravopisná liga 2018 

Lyžařský výcvikový kurz 2018  

Edukativní skupiny v roce 2018 

První pomoc pro prvňáky  

Rozkvetlá jarní louka - výtvarná výchova 4. a 5. ročník  

http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/251-zapojili-jsme-do-projektu-mleko-do-skol
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/261-tridnicka-hodina-v-terenu-7-rocnik
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/263-drakiada-2017
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/268-projekt-zalozka-do-knihy-spojuje-skoly
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/270-vystava-korunovacnich-klenotu-ve-zline-exkurze-7-rocnik
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/272-zrizujeme-elektronickou-schranku-duvery
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/294-podniknete-s-nami-cestu-za-prehistorickymi-zviraty-projekt-6-rocniku
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/295-svatomartinsky-lampionovy-pruvod
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/296-bramboriada-2017
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/297-co-vsechno-muzete-prinest-k-recyklaci-do-skoly-aneb-ekologie-v-praxi
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/302-bible-a-my-okresni-kolo-2017
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/306-mikulasska-party-2017
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/311-skolou-chodi-mikulas
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/309-vanocni-besidka
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/319-uceni-jako-poznavani-vyvoj-ditete
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/320-divadelni-predstaveni-denik-anny-frankove-pro-ii-stupen
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/322-chystame-ples-uz-se-to-blizi
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/327-vychova-k-obcanstvi-v-praxi-beseda-s-panem-starostou
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/328-recitacni-soutez-unor-2018
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/329-pravopisna-liga-2018
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/332-lyzarsky-vycvikovy-kurz-2018
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/333-edukativni-skupiny-maji-uspech-i-v-roce-2018
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/339-prvni-pomoc-pro-prvnaky
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/350-rozkvetla-jarni-louka-vytvarna-vychova-4-a-5-rocnik
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Velikonoční program v muzeu v Kroměříži.  

Test profesních zájmů - nabídka pro žáky 8. a 9. ročníku  

Palec, stopa, loket,… aneb měřit se dá i jinak - projektový den březen 2018 

Den učitelů ve škole  

Beseda s panem farářem o Velikonocích  

ROHY a čtení 

MÍRY, VÁHY, ČAS, HLAVOLAMY 

Jarní párty  

Expedice Knihovna Kroměříž - 8. ročník 

Velikonoční dílny na 1. stupni  

Mezinárodní matematická soutěž - Matematický klokan 2018 

Přijímačky nanečisto a nácvik zkoušky KET  

Hudební výchova jinak  

Anglicko-české divadlo "A Silly Bear" 

Výlet na farmu Kozojedský dvůr 

Noc s kamarády ve škole 2018  

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018  

Odpoledne pro rodiče   

Školní výlet do Vídně 

Projektový den - příprava na dětský den s Olympiádou  

Soutěž mladých zdravotníků  

Cyklistická soutěž 

Plavecký výcvik 

Výlet 7. ročník aneb od pekaře po čtyřkolky  

Odpoledne pro rodiče a děti květen 2018  

Olympiáda 2018 aneb Citius, Altius, Fortius 

AKCE MŠ 

Loučení s létem 

Projekt Ovoce 

Drakiáda 

Podzimní dílna s rodiči 

Pečení svatomartinských rohlíčků 

Svatomartinský průvod 

Vánoční tvoření 

Zubní prevence ve školce 

http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/351-velikonocni-program-v-muzeu-v-kromerizi
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/353-test-profesnich-zajmu-nabidka-pro-zaky-8-a-9-rocniku
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/354-palec-stopa-loket-aneb-merit-se-da-i-jinak-projektovy-den-brezen-2018
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/355-den-ucitelu-ve-skole
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/356-beseda-s-panem-fararem-o-velikonocich
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/357-rohy-a-cteni
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/358-miry-vahy-cas-hlavolamy
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/360-expedice-knihovna-kromeriz-8-rocnik
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/361-velikonocni-dilny-na-1-stupni
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/365-mezinarodni-matematicka-soutez-matematicky-klokan-2018
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/367-prijimacky-nanecisto-a-nacvik-zkousky-ket-mely-uspech
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/373-hudebni-vychova-jinak
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/378-jak-jsme-si-uzili-anglicko-ceske-divadlo-a-silly-bear
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/380-vylet-na-farmu-kozojedsky-dvur
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/381-noc-s-kamarady-ve-skole-4-a-5-rocnik-2018
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/385-uklidme-svet-uklidme-cesko-2018
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/386-pozvanka-na-odpoledne-pro-rodice-urcite-prijdte
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/388-skolni-vylet-do-vidne
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/390-patecni-projektovy-den-priprava-na-detsky-den-s-olympiadou
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/391-soutez-mladych-zdravotniku
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/397-vylet-7-rocnik-aneb-od-pekare-po-ctyrkolky
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/399-odpoledne-pro-rodice-a-deti-kveten-2018
http://www.zsstrilky.cz/zakladni-skola/o-nasi-skole/ze-zivota-skoly/401-olympiada-2018-aneb-citius-altius-fortius
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/archiv/308-prosinec-ve-skolce
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/archiv/312-zubni-prevence-ve-skolce
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Přišli k nám tři králové (5. 1. 2018)  

Masopustní týden ve školce (únor 2018) 

Ptáci a zvířata v zimě (únor 2018) 

Nácvik první pomoci (16. 2. 2018)  

Pohádkový březen ve školce  

Besídka pro maminky v mateřské škole  

Celé Česko čte dětem - tentokrát anglicky  

Mateřská škola na výletě do Buchlovic  

Místní hasiči na návštěvě v mateřské škole  

Mateřská škola - plavecký výcvik 

Velký den ve školce - pasování na prvňáky a noc ve školce 

 

18. Údaje o poskytování informací, vyřizování žádostí a stížností  

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

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

zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. Dále pak 

řeší různé typy žádostí dle školského zákona a správního řádu, v platném znění.  

Všechny žádosti byly vyřízeny kladně. Veškeré písemné dokumenty jsou následně uloženy ředitelně 

a v místnosti sloužící k uložení dokumentů školy. Informace o žácích byly poskytovány jejich 

zákonným zástupcům na třídních schůzkách, konzultacích, popř. domluvených osobních jednáních. 

 

18. Příloha –  Výkaz školního metodika prevence 

                -   Případová studie  

 

 

 

19. Závěr 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem za jejich odvedenou práci a partnerům a podporovatelům za 

spolupráci. 

 

Datum zpracování:                                       1. 10. - 11. 10. 2018               

Datum schválení Školskou radou:                  

Datum seznámení pedagogických pracovníků:      11. 10. 2018   

Mgr. Martina Raiserová 

http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/archiv/315-prisli-k-nam-tri-kralove-5-1-2018
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/archiv/334-masopustni-tyden-ve-skolce-unor-2018
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/archiv/335-ptaci-a-zvirata-v-zime-unor-2018
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/archiv/336-nacvik-prvni-pomoci-16-2-2018
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/archiv/359-pohadkovy-brezen-ve-skolce
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/400-besidka-pro-maminky-v-materske-skole
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/404-cele-cesko-cte-detem-tentokrat-anglicky
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/405-materska-skola-na-vylete-do-buchlovic
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/409-mistni-hasici-na-navsteve-v-materske-skole
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/410-materska-skola-plavecky-vycvik
http://www.zsstrilky.cz/materska-skola/clanky-a-fotografie/411-velky-den-ve-skolce-pasovani-na-prvnaky-a-noc-ve-skolce

