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1. Charakteristika školy 

 
Název školy a sídlo: Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice 

 742 21 Kopřivnice, Štefánikova 117/29 
 
Právní forma: Školská právnická osoba 

 IČO: 49 588 656 
 
Identifikátor za řízení:  600 001 695 
 
Zřizovatel:  Biskupství ostravsko-opavské 
 právní forma: církev, náboženská společnost, IČO: 65 468 953 
 se sídlem Kostelní náměstí 3172/1,  
 Moravská Ostrava, 
 728 02 Ostrava  
 
Statutární zástupce: Ing. Pavel Janek, ředitel školy    
 
Datum za řazení do sít ě: 13. května 2006, č. j.: 10 616/2006-21 
  
Škola sdružuje:   

1. Základní škola kapacita: 250 žáků  IZO: 108 046 184 
2. Školní družina kapacita: 50 žáků   IZO: 110 008 774 
3. Školní klub kapacita: neuvádí se  IZO: 150 077 777  
4. Školní jídelna - výdejna kapacita: neuvádí se  IZO: 110 500 482 

1.1 Poslání školy 

Posláním školy je poskytnout žákům základní vzdělání v průběhu povinné školní docházky a výchovu,  
která se opírá o tradiční křesťanské hodnoty. Usilujeme o maximální rozvoj každého jedince v oblasti rozumové, 
tělesné i morální. Pomáháme žákům objevit smysl života a vedeme je k prosociálnosti. Toto vše se snažíme 
uskutečňovat v  prostředí porozumění a přátelských vztahů ve spolupráci s partnery školy.  

1.2 Vize školy 

Esteticky a účelně vybavená škola plná radosti a přátelských vztahů, která je zdrojem poznání a osobního 
rozvoje žáka. Zaměstnanci školy ve spolupráci s žáky, jejich rodiči a dalšími partnery naplňují tuto vizi. 

1.3 Vzdělávací program 

Ve školním roce 2015/2016 probíhala výuka ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu  
pro základní vzdělávání Cesta do života . 

Výchovně vzdělávací proces Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice vychází z Deklarace o křesťanské 
výchově "Gravissimus educationis".  

1.4 Charakteristika školy 

Jsme úplnou základní školou s devíti postupnými ročníky po jedné třídě v ročníku. Vzděláváme cca 190 
žáků, kteří přicházejí z Kopřivnice nebo dojíždějí z okolních obcí. Sídlíme v centru Kopřivnice. Už od počátku 
roku 2015 probíhalo jednání mezi zástupci města Kopřivnice a zástupci zřizovatele naší školy, biskupstvím 
ostravsko-opavským o prodeji školní budovy zřizovateli školy. Současná budova školy, objekt č. p. 117/29  
na ul. Štefánikova, byla ve vlastnictví města Kopřivnice a škola je zde v nájmu od roku 1998. Za dobu svého 
působení investovala škola mnoho prostředků a úsilí, aby prostory, které plně vyhovují, opravila a zvelebila. 
V prosinci 2015 zastupitelstvo města Kopřivnice schválilo prodej budovy školy zřizovateli školy. Od 1. 3. 2016  
je škola v nájmu, novým vlastníkem budovy je Biskupství ostravsko-opavské v Ostravě. 

Máme čisté, útulné a estetické prostředí, na jehož tvorbě se podílejí společně žáci s učiteli. V budově školy 
je umístěno devět kmenových tříd s interaktivními tabulemi, školní kaple sv. Dominika Savia, odborná učebna 
pro výuku fyziky a chemie s interaktivní tabulí, počítačová učebna s připojením k internetu a s dataprojektem, 
v nedávné době zmodernizovaná školní knihovna, jazyková učebna vybavená interaktivní tabulí, multimediální 
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učebna a učebna výtvarné výchovy s hrnčířským kruhem a vypalovací keramickou pecí, cvičná kuchyně 
se dvěma samostatnými pracovišti, učebna dílen, tělocvična-herna, dvě oddělení školní družiny, výdejna stravy 
a jídelna. Pro veřejná vystoupení, společenské večery a jarmarky využíváme prostorné chodby. K úschově 
osobních věcí využívá vždy dvojice žáků uzamykatelné šatní skříňky. Nadále pokračujeme v estetizaci prostředí 
a účelném vybavování školy potřebným nábytkem a školními pomůckami.  

Z projektu EU peníze školám jsme v uplynulém období zmodernizovali počítačovou učebnu a rozšířili počet 
žákovských stanic na čtyřiadvacet. Z projektu jsme také vybavili jednu třídu 2. stupně výškově stavitelným 
nábytkem a renovovali židle a lavice jedné třídy 1. stupně. Dále jsme vybavili postupně všechny kmenové 
učebny a některé odborné učebny interaktivními tabulemi. 
 Ve školním roce 2015/16 jsme dokoupili výškově stavitelný nábytek – lavice a židle pro jednu kmenovou 
třídu 2. stupně a chybějící šatní skříně. 

K relaxaci dětí slouží hrací stoly na stolní tenis a stolní fotbal, relaxační koutky umístěné na prostorných 
chodbách a tělocvična – herna, kterou využívají žáci i během velkých přestávek. V odpoledních hodinách slouží 
pro sportovní kroužky a pro činnost Klubu stolního tenisu ASK Tatra Kopřivnice. Žákům je k dispozici školní 
obchůdek, nápojový automat, školní mléko a čaj, ovoce do škol. 

Učitelé jsou vybaveni notebooky a novým softwarem. Počítače jsou zapojeny do sítě a připojeny  
k internetu. Ve sborovně 2. stupně je umístěna část učitelské knihovny. 

V průběhu realizace projektu TECHNO 2012 jsme vybavili učebnu fyziky a chemie moderními učebními 
pomůckami. Dále byly z tohoto projektu nakoupeny obráběcí stroje UNIMAT (pilka, vrtačka,…) do pracovních 
činností.  

V projektu Cesta k porozumění, výzvy č. 56 jsme zrealizovali zahraniční jazykový kurt pro jednoho učitele 
anglického jazyka v Anglii a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 40 žáků taktéž v Anglii.  Součástí projektu 
bylo i zařazení čtenářských dílen do výuky v 2. a 5. ročníku a nákup nových titulů do školní knihovny.  

V projektu Cesta k dovednostem, výzvy č. 57 jsme umožnili žákům a pedagogům rozvoj komunikativních 
dovedností v anglickém jazyce metodou blended learning. Dílny byly vybaveny kvalitními žákovskými 
obráběcími přístroji a nástroji, které slouží k rozvoji technických dovedností žáků.   

Děti z MŠ Krátká využívaly jednou týdně tělocvičnu a skupina dětí pracovala s vhodnými výukovými programy 
v  počítačové učebně. Zázemí pro své setkávání našly v naší škole i maminky na mateřské případně rodičovské 
dovolené, které přicházejí s dětmi dvakrát měsíčně a ke své činnosti využívají prostory školní družiny a herny – 
tělocvičny. 

Rodiče byli čtvrtletně informováni o dění ve škole prostřednictvím Informátoru a průběžně prostřednictvím 
webových stránek školy. V průběhu roku proběhly troje třídní schůzky a každé úterý byly vypsány konzultační hodiny. 
K 1. září 2015 bylo ve škole 189 žáků, dvě oddělení školní družiny a jedno oddělení školního klubu. 
  

 

1.5 Specifické zvláštnosti 

Zřizovatelem školy je Biskupství ostravsko-opavské.  
Výuka probíhá i v rámci samostatných prací – např. projektová výuka. 
Součástí výuky je skupinová hra na flétnu. 
Od šk. roku 2015/16 začínáme vyučovat matematiku Hejného metodou. 
Škola integruje zdravotně postižené žáky. 
Od roku 2002 je škola zapojena do projektu Adopce na dálku (2002-2008 Uganda,  2009-2011 Indie, od 2012 
Uganda). 
  



 

- 5 - 

2. Výsledky vzd ělávání žák ů 

2.1 Prosp ěch, chování a docházka žák ů 

1. stupe ň / třída 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 

 1. 
pololetí 

2. 
pololetí 

1. 
pololetí 

2. 
pololetí 

1. 
pololetí 

2. 
pololetí 

1. 
pololetí 

2. 
pololetí 

1. 
pololetí 

2. 
pololetí 

počet žáků 20 21 23 23 21 23 21 21 22 22 

s vyznamenáním 20 20 23 22 17 17 15 14 9 9 

prosp ělo 0 1 0 1 3 5 6 6 11 11 

opravné zkoušky 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

neprosp ělo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

v zahrani čí/nehodnoceno  0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 

pochvala TU 14 36 21 57 11 44 17 39 18 43 

pochvala ŘŠ 0 11 0 12 0 9 0 9 0 12 

napomenutí TU 0 1 1 2 1 5 4 2 6 10 

důtka TU 0 1 0 0 0 3 1 2 2 4 

důtka ŘŠ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

2. stupe ň z chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. stupe ň z chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
omluvené hodiny/  
průměr na žáka 350/17 449/21 579/25 1009/44 498/26 1112/51 427/20 701/33 366/18 673/34 

neomluvené hodiny/ 
průměr na žáka 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 10/0,5 0/0 0/0 0/0 0/0 

 
 
 

2. stupe ň / třída 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 

 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

počet žáků 26 26 24 24 21 20 15 15 

s vyznamenáním 14 12 9 9 7 8 4 3 

prosp ělo 12 14 15 15 12 11 11 12 

opravné zkoušky 0 0 0 0 0 1 0 0 

neprosp ělo 0 0 0 0 1 0 0 0 

v zahrani čí / nehodnoceno 0 0 0 0 1 1 0 0 

pochvala TU 18 41 13 34 11 37 7 19 

pochvala ŘŠ 0 5 0 9 0 12 0 3 

napomenutí TU 13 9 16 12 8 4 0 6 

důtka TU 9 8 4 4 7 2 0 1 

důtka ŘŠ 1 2 2 0 1 0 0 0 

2. stupe ň z chování 0 1 0 1 0 0 0 0 

3. stupe ň z chování 0 0 0 0 0 0 0 0 
omluvené hodiny/  
průměr na žáka 664/26 1249/48 484/20 676/28 505/25 739/37 362/24 464/31 

neomluvené hodiny/  
průměr na žáka 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0,1 0/0 0/0 
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2.2 Integrace zdravotn ě postižených žák ů 

stav k 18. 3. 2016 
 

Zdravotn ě postižení žáci celkem 39 

nadaní 1 

vývojová porucha učení 20 

vývojová porucha chování  8 

vada řeči 6 

autismus 2 

tělesné postižení 2 

zdravotní znevýhodnění 0 

2.3 Údaje o p řijatých žácích a umíst ění žáků po ukon čení povinné školní docházky 

a) zápis do 1. t řídy  

- počet zapsaných dětí     37      
- odročena povinná školní docházka (stav k 30. 6. 2016)    6 

b) umíst ění absolvent ů 

č. Škola Obor 

1. SPŠ Stavební Val. Meziříčí 36-64-H/01 
tesař 

2. SPŠ Stavební Val. Meziříčí 36-47-M/01 
stavebnictví 

3. VOŠ, SOŠ, a SOU Kopřivnice 23-68-H/01 
automechanik 

4. SPŠ technická a automobilová Jihlava 26-51-H/01 
elektrikář 

5. Mendelova SŠ Nový Jičín 68-43-M/01 
veřejnosprávní činnost 

6. Janáčkova konzervatoř Ostrava 82-44-P/01 
hudba – hra na fagot 

7. Střední uměleckoprůmyslová škola Valašské Meziříčí 28-58-H/01 
sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 

8. Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky 
Frenštát p. R. 

26-41-M/01 
elektrotechnika 

9. Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky 
Frenštát p. R. 

26-41-M/01 
elektrotechnika 

10. Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky 
Frenštát p. R. 

26-41-M/01 
elektrotechnika 

11. Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky 
Frenštát p. R. 

79-41-K/41 
čtyřleté gymnázium 

12. Mendelova SŠ Nový Jičín 68-43-M/01 
veřejnosprávní činnost 

13. SŠ technická a zemědělská Nový Jičín 23-44-L/01  
mechanik strojů a zařízení 

14. VOŠ, SOŠ, a SOU Kopřivnice 23-41-M/01 
strojírenství 

15. Mendelova SŠ Nový Jičín 53-41-M/01 
zdravotnický asistent 

16.  Masarykovo gymnázium Příbor 79-41-K/41 
osmileté gymnázium 
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c) rozbor studijních a u čebních obor ů žáků přijatých na SŠ 

Šestiletá gymnázia Osmiletá gymnázia Studijní obory s 
maturitou Učební obory Integrované 

obory 

0 1 10 5 0 

3. Údaje o pracovnících školy 

3.1 Pedagogi čtí pracovníci  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 Věková struktura pedagogických pracovník ů 

 

 
 

3.3  Provozní pracovníci 

Ve škole pracuje ekonomka/hospodářka školy, dvě uklízečky, dvě výdejčí stravy a školník. 

Pedagogi čtí pracovníci Školní rok 2015 - 16  

Celkem 18 

 mužů 2 

 plně kvalifikovaných 17 

na 1. stupni 5 

 z toho kvalifikovaných 4 

na 2. stupni 9 

 z toho kvalifikovaných 9 

asistent pedagoga 3 

 z toho kvalifikovaných 3 

ve školní družin ě a školním klubu 3 

 z toho kvalifikovaných 3 

10% 0%

25%

15%

15%

35%

1 - 5 let

6 - 10 let

11 - 15 let

16 - 20 let

21 - 25 let

nad 25 let
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4. Učební plán 

Ve všech ročnících probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  
Cesta do života .  
 

PŘEDMĚTY Třída 
 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

Český jazyk a literatura 8 8 8 7 7 4 5 5 4 

Anglický jazyk   3 3 3 3 3 3 3 

Německý jazyk       2 2 2 

Ruský jazyk       2   

Prvouka 2 2 2       

Vlastivěda    2 2     

Přírodověda    2 2     

Dějepis      2 2 2 2 

Zeměpis      2 1 2 2 

Přírodopis      2 2 1 1 

Chemie        2 2 

Fyzika      2 2 2 1 

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4 

Občanská výchova      2 1 1 1 

Rodinná výchova      1 1 1 2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Hudební výchova 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Informatika     1 1 1   

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 20 21 23 24 24 28 28 30 26 

Náboženská výchova/Etická výchova 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Anglická konverzace      1 1 1 1 

Psaní na PC      1 1 1 1 

Užité výtvarné činnosti      1 1 1 1 

Pracovní činnosti      1 1 1 1 

Matematické praktikum        1 1 

Týdenní dotace 21 22 24 25 26 30 30 31 31 

KROUŽKY při ŠD          

Anglická konverzace 1 1        

Klub nadaných dětí    1 1     

Keramický kroužek   1 1 1      

Sborový zpěv 1 1 1 1 1     

Sportovní kroužek 1 1        

Florbal    1 1 1     

KROUŽKY při ŠK          

Karate  1 1 1 1 1    

Psaní na PC    1 1 1 1 1 1 

Sborový zpěv      1 1  1 

Sportovní kroužek - florbal      1 1 1 1 

Šachový kroužek  1 1 1 1 1 1 1  
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5. Hodnocení jednotlivých cíl ů a záměrů školy 

5.1 Pohoda prost ředí 

Ve škole usilujeme o zdravý životní styl, a tak děti mohou během přestávek hrát stolní tenis, stolní fotbal, 
odpočívat v relaxačních koutcích, navštěvovat tělocvičnu nebo v odpoledních hodinách sportovní kroužky. Žáci 
1. ročníku absolvovali přípravný plavecký kurz, žáci 2. a 3. ročníku základní plavecký kurz, v 7. ročníku proběhl 
lyžařský výcvik, ve většině tříd proběhla výuka bruslení na místním zimním stadiónu. 
Zapojili jsme se do projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Pro děti je zabezpečen pitný režim. Dětem s lehkou 
formou celiakie byla nabídnuta bezlepková strava. 
Proběhly Orientační dny pro žáky 2. stupně. Dále proběhly tradiční sportovní akce jako sportovní den či turnaj 
církevních škol. Pokračovali jsme v oblíbené pedagogické kavárně, ve které se učitelé scházeli jednou týdně  
o velké přestávce, kdy při neformálních rozhovorech jsou posilovány dobré vztahy v kolektivu. K tomuto cíli 
směřovaly i další společné akce, např. předvánoční návštěva kuželny v Lichnově, oslavy kulatých narozenin  
či opékání prasečí kýty v závěru školního roku. 
Jedna třída 2. stupně byla vybavena novým výškově stavitelnými žákovskými lavicemi a židlemi a školní družina 
je vybavena novými regály. 
Od února probíhala jednání mezi zástupci města Kopřivnice jako vlastníka budovy a biskupství ostravsko-
opavským jako zřizovatele školy o prodeji budovy zřizovateli školy. V prosinci došlo k prodeji budovy biskupství 
ostravsko-opavskému. 
Během letních prázdnin proběhla rekonstrukce elektroinstalace i osvětlení v knihovně, cvičné kuchyni a skladu 
učebnic včetně výmalby a podkladu podlahy a položení nové krytiny. Došlo také k většímu zajištění bezpečnosti 
při vstupu do školy. V průběhu prázdnin nainstalovala firma zabezpečovací zařízení školy se třemi videotelefony 
a čipovými snímači. V následujícím školním roce bude umožněn vstup do školy zaměstnancům i žákům  
na čipové karty. 
Proběhly také projektové práce k vybudování odborné učebny jazyků a digitálních technologií a přírodovědné 
učebny, ke stavbě výtahu včetně stavebního povolení tak, aby projekty mohly být podány v chystaných 
evropských dotačních výzvách.  

5.2 Zdravé u čení 

V tomto školním roce jsme pokračovali v implementaci Školního vzd ělávací program  Cesta do života dle 
upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platného od 1. 9. 2013 a dle 
požadavků MŠMT do výuky.  
V posledních letech se zaměřujeme na smysluplnost výuky  a znalosti využitelné v praxi. Proto také proběhlo 
několik projektových dnů, vánoční a velikonoční dílny. Do výuky byly některými učiteli zařazeny i kratší projekty. 
Ve 2. a 6. ročníku proběhly besedy se členy Hasičského záchranného sboru o prevenci požáru .  
Ve stanici rychlé zdravotní služby se žáci 8. třídy seznámili se základy první pomoci , které si i prakticky 
vyzkoušeli. K zodpov ědnému partnerskému životu  přispěly i přednášky pro žáky 8. a 9. tříd vedené lektory 
školního preventivního programu Škola osobního života z Centra pro rodinu v Ostravě.  
Podali jsme projekty „Cesta k porozum ění“ do výzvy č. 56 z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost Počáteční vzdělávání (čtenářské dílny, zahraniční kurz pro učitele a vzdělávací pobyt 
žáků v zahraničí) a „Cesta k dovednostem “ do výzvy č. 57 z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (vybavení dílen a výuka cizího jazyka formou blended learning). V obou výzvách jsme 
byli úspěšní. 
V rámci výzvy č. 56 byl vytvořen plán 10 čtenářských dílen ve 2. a 5. ročníku a většina jich byla zrealizována. 
Proběhla beseda s oblíbenou spisovatelkou dětských knih Ivonou Březinovou a byla dovybavena školní 
knihovna novými tituly. Učitelka anglického jazyka se vzdělávala v Anglii a 40 žáků s doprovodem pedagogů 
absolvovalo jazykově-poznávací pobyt taktéž v Anglii.  
V rámci výzvy č. 56 jsme dovybavili dílny strojky UNIMAT a potřebným dílenským nářadím a 15 žáků zhotovilo 
dílenský výrobek včetně portfolia o průběhu výroby včetně hodnocení výrobku. Dále se žáci 7. a 8. ročníku 
vzdělávali v angličtině výukovou metodou blended learning. V nižších ročnících zavádíme do výuky metodu 
Jolly Phonics a Jolly Grammar. V těchto metodách také proběhlo vzdělávání učitelů anglického jazyka. 
Poprvé v tomto roce se naši prvňáčci učili matematiku  podle metody profesora Hejného .  
I v tomto roce proběhlo pro žáky 8. a 9. tříd několik akcí zaměřených na profiorientaci . V rámci 
udržitelnosti projektu TECHNO 2012  proběhlo testování žáků 6. tříd v technicko-praktickém porozumění  
a objevení žáků s technickým nadáním. Proběhly exkurze žáků do výrobních podniků v Kopřivnici (firma Brose 
a firma Cirex) a Dny technických středních škol, kde se žáci seznámili s možnostmi studia v technických 
oborech v okolí.  
Pro žáky s VPU  byly vypracovány individuální plány a probíhaly hodiny náprav vedené speciálním pedagogem. 
Nadaní žáci  měli možnost se zúčastnit dle svého talentu různých soutěží a přehlídek. V tomto roce jsme se 
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opět zapojili do logické olympiády, kterou organizuje Mensa ČR. Vybraní nadaní žáci pracovali v Klubu 
nadaných d ětí. 
Proběhlo testování SCIO žáků 6. - 9. tříd.  
Prvním rokem vypracovávali žáci 9. ročníku závěrečné práce  na téma, které si většinou sami vybrali dle svého 
zájmu, popř. jim téma bylo nabídnuto. Pod vedením vedoucího práce danou práci zpracovali, připravili 
prezentaci a téma přednesli před rodičovskou veřejností.  
V uplynulém školním roce jsme se mimo jiné také soustředili na výchovu k prosociálnosti . Proběhla sbírka 
potravinové pomoci s názvem Potravinová banka. Dále sbíráme pro potřeby hendikepovaných dětí plastové 
vršky a pokračujeme ve spolupráci s Denním stacionářem Kopretina ve Vlčovicích.  Pro jejich klienty jsme 
připravili několik sportovních utkání. Proběhl Jarmark nad ěje a výtěžek byl zaslán pro potřeby adoptované 
holčičky z Ugandy. Také výtěžek z prodeje adventních věnců byl zaslán do projektu Adopce na dálku .  
V letošním školním roce děti ze školní družiny dvakrát vyráběly dárky pro potřeby Městského úřadu  
v Kopřivnici. Pro seniory připravily zápichy se srdíčky, andílky a hvězdičky. V únoru děti pod vedením paní 
vychovatelek vystoupily s besídkou pro místní seniory. Písničkou, básničkou i malým dárkem udělali všem 
radost.  
V rámci environmentální výchovy  jsme pokračovali v systému třídění odpadu ve třídách. Třetím rokem jsme 
každé dva měsíce organizovali sběr starého papíru. Uklidili jsme si ve škole a v domácnostech, šetřili přírodu  
a v neposlední řadě si vydělali peníze, které byly použity jako příspěvek na školní výlety. Ve třídách 1. stupně 
proběhly terénní popř. vnitřní programy s ekologickou tematikou, které organizovala Záchranná stanice  
v Bartošovicích. Uskutečnily se akce ke Dni Země. 
Zorganizovali jsme vzdělávání žáků v oblasti prevence sociáln ě patologických  jevů firmou Prevalis.  
V 6. a 7. ročníku proběhly tyto kurzy jednou v každém pololetí. 
Dopravní výchova  probíhá systematicky v předmětech prvouka a přírodověda. Žáci 1. stupně navštívili dětské 
dopravní hřiště v Kopřivnici. Žáci 4. ročníku po ověření teoretických znalostí i praktických dovedností měli 
možnost získat průkaz cyklisty. Také ve školní družině a školním klubu proběhlo několik aktivit s dopravní 
tématikou. Dvě družstva žáků 1. i 2. stupně obsadila 1. místa v oblastním kole dopravní soutěže v Kopřivnici  
a postoupila do okresního kola. 
Ve škole pracuje Rada žáků, která zorganizovala několik sportovních a kulturních akcí pro své spolužáky. 
Proběhly také akce, kde pracovaly mezitřídní kolektivy (sportovní den, projekty), což vede ke vzájemnému 
poznávání žáků a předcházení negativních jevů ve škole. Pětkrát ve školním roce vyšel školní časopis, na jehož 
tvorbě se podíleli především žáci druhého stupně pod vedením vychovatelky ŠK Ireny Skalické. Někteří členové 
Rady žáků pracují v Dětském zastupitelstvu města Kopřivnice. 

5.3 Otevřené partnerství 

Viz bod 8 Údaje o školních a mimoškolních aktivitách. 

6. Vyhodnocení vzd ělávání pedagogických pracovník ů (DVPP) 

Zúčastnili jsme se kurzů pořádaných KVIC Nový Jičín, NIDV, H-mat.  
 
Prioritami dalšího vzdělávání učitelů byly v tomto školním roce tyto oblasti: 

- cizí jazyky (vzdělávání v metodách blended learning, Jolly Phonics, Jolly Grammar) 
- čtenářské dílny 
- prevence patologických jevů  

a) přehled vzd ělávacích akcí v jednotlivých oblastech 

Zaměření vzd ělávání Počet akcí Počet účastník ů 

Rovnost příležitostí ke vzdělávání (VPU) 5 5 

Udržitelný rozvoj 0 0 

Klíčové kompetence učitele 5 5 

Technická komunikace (SIPVZ) 3 4 

Efektivní řízení škol 2 2 

Jazyková komunikace 9 9 

Zkvalitnění a modernizace vyučování (ŠVP) 5 5 

Oborové činnosti 5 6 

Celkem 34 36 
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b) absolvované vzd ělávání  

Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole 
Metodická poradna pro ŘŠ 
Letní škola Hejného matematiky 1 učitelka 1. stupně 
Slovní úlohy vyučovací metodou Hejného 
Využití neškolských strategií pro řešení úloh v matematice 
Dyskalkulický žák na 2. stupni ZŠ 
Jak se bránit kyberšikaně 
WORDPRESS vytvoření redakčního webu 
Jak na čtenářské dílny (webinář) 
Jolly Phonics 
Jolly Grammar  2x 
Mluvit naučíme mluvením 
Blended learning 2x 
Jak zábavně, rychle a účinně učit číst a psát v Aj 
Aj od začátku – jak začít? 
Aj od začátku – jak dál? 
Angličtina – strategie práce pro dyslektiky 
Angličtina – mám ve třídě dyslektika 
Práce s diferencovanou třídou v 1. – 3. r. 
Jak připravit zápis do 1. třídy 
Výukové metody, bez kterých se na 1. st. neobejdete 
Práce s emočními, akutními a krizovými stavy u žáků 
Školní systemické konstelace 
Reakce pedagogů a žáků v konfliktních situacích 
Jednejme s rodiči kompetentně 
Syndrom vyhoření u učitele 2x 
Účinné kroky při výchově dětí a žáků s poruchami chování 
Ochrana člověka za mimořádných událostí 
Finanční gramotnosti 
Prvky muzikofiletiky při práci v MŠ a na 1. st. ZŠ 
Enkaustické malování II 
Didaktické hry ve ŠD I 
Didaktické hry ve ŠD II 
 

 Zájem o vzdělávací akce ze strany učitelů je velký. Při výběru vzdělávacích akcí pro jednotlivé učitele 
se zohledňovaly vzdělávací a výchovné cíle školy, finanční a organizační možnosti školy i zájem učitelů. 
Trvalým úkolem byl přenos informací ze školení dalším učitelům v rámci metodického sdružení a využití DVVP 
ve výchovně vzdělávacím procesu.  

c) realizované vzd ělávání 

Seminá ř splývavého čtení pro u čitele 
V průběhu školního roku zrealizovala paní učitelka Kupčíková, která je lektorkou metody Sfumato – splývavé 
čtení, semináře pro pedagogy na různých místech České republiky. Jde o metodu, která je označována jako 
„čtení pro všechny děti“. Je založena na správném návyku techniky práce očí a dlouhé a hlasité expozici hlásky. 
Využívá se přirozená hravost dítěte za podpory dramatické a výtvarné výchovy. Správné použití metodiky 
předchází vzniku dyslektických poruch a umožňuje všem dětem naučit se číst s porozuměním.  

7. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 

Září 
 
Festival medu a písni čky 1. místo 
Začátkem září se zapojili naši žáci do Festivalu medu a písni čky , který připravila Základní organizace českého 
svazu včelařů v Kopřivnici v prostorách muzea Fojtství a blízkého okolí. Děti si nejprve vyslechly přenášku  
o včelách a prohlédly si pomůcky, které včelař při své práci potřebuje. Poté začalo velké klání mezi 
zúčastněnými základními školami. Několik úkolů prověřilo spolupráci týmu a zručnost soutěžících: stlouci 
včelařský rámek, sestavit včelí úl a nazdobit perníčky. Znalosti o včelách byly prověřeny ve vědomostním kvízu. 
Odměnou za námahu našemu družstvu ve složení Šárka Kup číková a Honzík Müller ze 4. t řídy, Valerie 
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Skalická, Markétka Buzková a Vít Marek z 5. t řídy a Jakub Socha  z 6. třídy  byl zisk 1. místa , které bylo 
spojeno i s odměnami z včelích produktů. Při doprovodném programu si žáci vyrobili svíčku z včelího plátu, 
zhlédli taneční i hudební vystoupení, ochutnali med. Celý festival se nesl v příjemné atmosféře. Poděkování 
patří jak soutěžícím za skvělou reprezentaci, tak i organizátorům.  
  
Den církevních škol 
Ve středu 16. září jsme vydali na pouť. Ze školy jsme vyrazili pěšky do Lubiny, kde jsme ve farním kostele 
svatého Václava oslavili bohoslužbou památku svaté Ludmily, patronky církevních škol. Poté jsme se s dětmi  
na 1. stupni zastavili na místním hřišti, kde jsme hráli hry, pouštěli draky a využili dětské hřiště. Zpáteční návrat 
vedl po cestičkách a pěšinách blízkého okolí. Překrásné počasí a otevřený výhled do krajiny v nás zanechaly 
hezké zážitky. 
 
Orienta ční dny pro žáky 6. t řídy 
Bylo nebylo 14. – 16. 9. jsme se zúčastnili adaptačního pobytu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Když jsme se 
shromáždili na nádraží v Kopřivnici, zastihl nás ohnivý oř (vlak) na kolejích. Pak jsme do něj nasedli a jeli  
do Jistebníku. V Příboře nás potkala výluka ČD, a tak jsme chvíli jeli přeplněným vyhlídkovým autobusem.  
V Jistebníku na nás čekali týmáci Martin a Vašek s bílým ořem (autem). Do oře jsme naskládali bágly  
s buchtami. Potom jsme šli pět kilometrů pěšky, ubytovali jsme se do vagonu, zjistili jsme, že do kupé se tři stěží 
vejdeme. Nakonec jsme se přece jen poskládali a zahráli jsme si seznamovačku. Po ní jsme si dali oběd. Byl 
výborný a překvapivě jsme snědli i polévku - cibulačku. Po obědě jsme poznávali areál, ale se zavázanýma 
nohama. Večer jsme hráli večerníček, chystali jsme si scénky pro pobavení dětí celého světa. Večerka byla  
v půl jedenácté. Někdo nemohl usnout, protože tam kluci pořád kecali. Ráno v 6 hodin zvonil kostel, půlku vlaku 
to vzbudilo a druhá půlka už byla vzhůru. Budíček byl v 7:30 a následovala rozcvička. Po rozcvičce jsme měli 
ranní hygienu, alespoň někdo byl zahlédnut s kartáčkem na zuby. Dali jsme si snídani. Po snídani jsme šli hrát 
do lesa pašeráky (vyhráli Češi). Vrátili jsme se do tábora, dali jsme si výborný oběd. Po obědě byla odpolední 
siesta, při které se mělo odpočívat ležmo (někdo si i lehnul venku na deku). Po odpolední siestě jsme hráli 
fotbal, kriket, ping-pong anebo chytali ryby u rybníčku. Také jsme měli tvořivky, pomocí barevných sprejů jsme 
vytvořili strom, který bude viset ve třídě. Zažívali jsme pobyt bez mobilů, jen občas si přišel někdo zavolat (slzy 
na krajíčku). Pak jsme vytvářeli vztahy ve třídě pomocí provázku. A po opékání buřtů jsme šli do kostela na mši. 
Po mši jsme měli 15 minut volna. Hráli jsme hru souřadnice (hra na paměť). Večerní hra Riskuj byla zábavná. 
Skákací hrad, horolezecká stěna, houpačky, trampoška – tam jsme průběžně vybíjeli energii. Moc se nám tam 
líbilo.  
 
Výuka anglického jazyka formou blended learning 
Naše škola uspěla ve výzvě č. 57 „Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém 
jazyce formou blended learning.” Od října 2015 jsme zapojili žáky 7. a 8. ročníku do moderní formy výuky, 
tzv. blended learning, to znamená míchání různých forem studia – studium s učitelem i samostudium pomocí 
online výukových programů. Výukový program se přizpůsobuje žákovi a podle výsledků studia se otevírá další 
kapitola, popř. musí kapitolu opakovat až do zvládnutí. Každý student má k dispozici tabulku s výsledky svého 
studia, ke které má přístup i učitel. Výsledky pokroku každého žáka budou k dispozici na konci projektu. 
Konkrétně to znamená, že škola z prostředků projektu zaplatila žákům přístup k výukovému programu Online 
jazyky. V hodinách angličtiny ve škole také pracovali v tomto výukovém programu. Žák v tom nikdy není sám  
a ve chvíli, kdy mu není cokoliv jasného, ať už z hlediska jazykového nebo technického, může se obrátit  
na učitele. I doma mají žáci přístup do systému a mohou se připravovat na výuku dle požadavků vyučujících. 
 
Plavecký výcvik 
Začátkem září začali žáci 2. a 3. ročníku chodit plavat a v 10 lekcích absolvovali základní plavecký výcvik 
v plavecké škole Vodní sporty Relax v Kopřivnici. V něm zvládli základy plavání styl prsa a kraul.  V listopadu  
je následovali v přípravném kurzu žáci 1. třídy.  
 
Říjen 
 
Recitační sout ěž Svatováclavská réva   
V sobotu 3. října 2015 se do Katolického domu v Lubině vydali mladí recitátoři. Na Ústřední orelské soutěži  
v přednesu křesťanské umělecké poezie a prózy naši školu reprezentovalo 22 dětí. Stát na pódiu není 
jednoduché, přesto se někteří dostali až na stupně vítězů. V kategorii do 9 let se na 3. místě umístili Josef 
Raška z 2. třídy a David Kupčík z 1. třídy. V kategorii 10 – 13 let získala 2. místo Klára Šprochová ze 7. třídy.  
V kategorii 14 – 17 let se na 3. místo probojovala Klára Kupčíková z 9. třídy. Všem dětem děkujeme za pěknou 
reprezentaci školy. 
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Orienta ční dny pro žáky 9. t řídy 
První říjnový týden strávila letošní devátá třída tři dny ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Všichni tam už byli v šestce, 
takže věděli, že je čekají příjemné dny plné her, zábavy, ale i poučení. A nemýlili se. Po úvodní pětikilometrové 
procházce z Jistebníku už na ně netrpělivě čekali členové týmu s úvodní veselou scénkou. Pak už následovaly 
první hry a soutěže – Poznej středisko; Ve zdravém těle zdravý duch apod. Večer zvaný Hvězdný prověřil jejich 
divadelní kreativitu a za odměnu si pak mohli prohlédnout kostel i v místech, kam se běžně nechodí – např. 
zvonici. Druhý den začal zvláštní zajímavou rozcvičkou, při které se sice moc nezahřáli, ale spíše se nestačili 
divit, co všechno lze se svým tělem dělat najednou. Celé dopoledne pak patřilo tématu Přátelství, láska a vztahy 
a povídání a diskuse nebraly konce. I další program byl víc než pestrý – zajímavá polední mše, siestový 
fotbálek, i trocha pomoci a práce, oživená výjezdem hasičů likvidujících sršní hnízdo. Vytrvalost, trpělivost  
a spolupráci pak ověřila další soutěž Ekosystémy. Po náročném dni se účastníci pobavili zábavnou soutěží 
Riskuj a v pozdnějších večerních hodinách ještě prožili dobrodružství při sestupu do krypty místního kostela.  
Ani třetí den se neobešel bez pohybu, poučení a trochy práce při úklidu. 
 
Učíme se o naší obci 
Žáci 3. třídy se natěšeně vypravili navštívit městský úřad v Kopřivnici. U dveří je přivítal pan místostarosta 
Stanislav Šimíček. Proběhlo uvítání v zasedací místnosti, kde nám následně byla vysvětlena funkce tohoto 
úřadu. Poté jsme sešli z vyšších pater dolů k městské policii. Všichni si mohli vyzkoušet, jak těžká je zbraň  
v rukou našich ochránců, pozorovali jsme kamerami děj na různých místech našeho města a některé žáčky 
jsme i „zatkli do pout“. 
 
Zájezd do divadla v Opav ě 
Úterý 13. 10. byl pro žáky 8. a 9. třídy mimořádný den. Vyrazili totiž do divadla. A ne ledajakého. Autobus  
je dovezl na představení Slezského divadla Opava. Čekalo je divadelní hra Zdravý nemocný od francouzského 
dramatika Moliéra. Během děje komedie plné vtipných momentů a překvapivých zvratů se téměř pořád smáli 
(někteří se doslova váleli smíchy) a byli rádi, že všechno dobře dopadlo. O přestávce někteří využili otevřený 
bufet a dali si něco dobrého, jiní si prohlédli interiér divadla, které je velmi pěkně zařízené, barevně sladěné  
do bílé, zlaté a tmavě červené. Žákům se představení velmi líbilo, a proto plánujeme, že zájezd do opavského 
divadla v budoucnu zopakujeme.  
 
Stolní tenis  - krajské finále 
V říjnu se naši žáci zúčastnili již tradiční soutěže družstev ve stolním tenisu. A kdo nás reprezentoval? Kluci  
z 8. třídy – Vít Buzek, Zden ěk Jáchym, Jaroslav Neuwirth a Filip Štefek . V základním kole si celkem hladce 
poradili s družstvy z Nového Jičína a Bartošovic. V okresním kole pak nepodlehli ani silnému družstvu  
z Bílovce. Postoupili do krajského finále, které se konalo v listopadu v Opavě. Tam nestačili jen na domácí 
Opavany a velmi silné družstvo z Orlové. Přivezli tedy 3. místo a bronzové  medaile .  
 
Beseda se spisovatelkou 
„Mami, víš, že k nám do školy přijede Božena Němcová?“ hlásil jeden druhák doma. Božena Němcová to sice 
už být nemohla, ale ve čtvrtek 22. října jsme ve škole přivítali opravdovou paní spisovatelku. Paní Ivona  
Březinová  dětem z druhé až páté třídy vyprávěla, jak vzniká knížka i o tom, jak se stala spisovatelkou. Setkání 
bylo velice milé. A na závěr si děti mohly nechat autorkou podepsat knížku. A že jich tam v řadě stálo! 
 
Listopad 
 
Jarmark Nad ěje a vázání adventních v ěnců 
Naše škola je zařazena v projektu Adopce na dálku. Zajistit kvalitnější život a vzdělání se snažíme ugandské 
dívce Nakato Ruth. Již tradičně se na Adopci na dálku věnuje výtěžek z Jarmarku naděje, kde děti pod vedením 
svých vyučujících vyrobili ozdobné keramické knoflíky a skřítky, zdobené baňky a papírové kytičky. Těsně před 
začátkem adventu se sešli všichni, kteří chtěli tvořit adventní věnce určené k prodeji v místním chrámu. Jako 
vždy se věnce podařily a každý kupující měl možnost si vybrat pro sebe ten nejhezčí.  
 
Duchovní obnova pro žáky 8. t řídy 
Ve dnech 19. až 21. listopadu jsme pro žáky 8. třídy připravili adventní duchovní obnovu ve Pstruží u Frýdlantu 
nad Ostravicí. Žákům je předložen zážitkový program s důrazem na sebepoznání, spolupráci, hodnotovou 
orientaci a rozvoj osobního vztahu s Bohem. V letošním roce se zúčastnilo programu jedenáct žáků. 
 
Komunikace s puber ťákem 
První listopadový čtvrtek proběhla beseda s názvem „Komunikace s puberťákem“. Paní učitelka Renata 
Kopecká připravila třídu s pohoštěním a inspirativními knížkami na lavicích. Na její pozvání přijela Mgr. Silvie 
Quisová, Ph.D. ze Slezské univerzity v Opavě, která se zabývá psychologickým poradenstvím, psychoterapií, 
skupinovou supervizí i lektorskou činností. Přednášející měla připravenou prezentaci, která provázela naši 
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besedu. Malé opakování fyzického a psychosociálního vývoje člověka v úvodu přednášky přispělo  
k porozumění, čím si naše dospívající děti procházejí. Zvláštní pozornost věnovala „krizím“ v oblastech 
tělesnosti, sexuality, identity a autority. V naší výchově by podle slov přednášející měly převládat přísnost  
a láska. Vyzývala nás také, abychom dávali našim dětem „injekci“ v podobě informace „jsi dobrý“. Máme hledat 
chyby na sobě a na našem puberťákovi klady. Lektorka Silvie Quisová nás zapojovala do diskuse a reagovala 
pozorně na naše dotazy. Její povídání bylo proloženo zkušenostmi odbornými i historkami s vlastními 
puberťáky. Celou besedu provázela příjemná nálada a touha porozumět našim dospívajícím dětem. Ujistili jsme 
se, že naše puberťáky máme stále rádi, chceme se učit s nimi komunikovat a nikdy to nevzdáme.  
 
Sbírka potravinové pomoci 
Ve dnech 26 - 27. 11. proběhla na naší škole potravinová sbírka ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava. 
Bylo možné přinést trvanlivé potraviny v originálních obalech před datem spotřeby. Celkem se vybralo 102 kg 
trvanlivých potravin v hodnotě cca 5227,- Kč. Tentokráte naše potraviny putovaly do neziskové organizace Fond 
ohrožených dětí sociálně slabým rodinám. Dárcům děkujeme. 
 
Projektové dny na prvním stupni 
V druhém listopadovém týdnu probíhaly na 1. stupni projektové dny.  
Na svátek sv. Martina si prvňáčci zopakovali písmenko M. 
M – mají děti rády. To je začátek nejsladšího slova máma. 
M – chutná sladce jako muffiny s mákem, marcipánem, mandlemi, s mrkví. 
M – jako mozaika, mýdlo (ach ta vůně!)M – jako máslo vlastnoručně vyrobené v moderní máselnici; jako čerstvě 
vytlačený mošt z moštárny. 
M – jako miska (to malé tajemství, co jednou bude v ní). Dětské ruce si vyzkoušely spoustu manuálních 
činností. Ale teď zase s chutí do učení. Mozek nesmí zahálet. Děkujeme všem maminkám (Marušce, Marcelce 
a Dobrušce). Třetí třída se ponořila do sovího příběhu. Tajná zpráva od sovičky Rozárky? Chvíle napětí a poté 
radost z nadcházejícího projektového dne. Soví příběh nás provázel třídou (zvuky sov, hra, přepis, poslech), 
multimediální učebnou (prezentace na dané téma, trocha počítání, pohádka-Tři oříšky…), družinou (papírové 
tvoření) i kuchyňkou (zdobení perníků, modelování těsta a „soví zmrzlinový pohár“).  
Běžel tudy ježek a zastavil se ve čtvrté  třídě. Čtvrťáci se už týden těšili na vyrábění ježečků z nepečeného těsta 
a zdobení perníků. V družině ušili jehelníčky a naučili se obšívací steh. V dílně matematiky skládali matematický 
obrázek, kterým rozluštili, čím se ježek živí. V pracovním listě se dozvěděli mnoho informací z jeho života.  
Z hrušky, jablíček a hroznového vína si vyrobili zdravou svačinku. Díky patří ochotné paní družinářce  
M. Macíčkové a paní asistentky N. Hrušovské za jejich pomoc.  
Většina dětí v páté  třídě miluje zvířátka, a tak bylo téma projektového dne jasné. Při domácí přípravě si děti 
zjistily informace o svém zvířátku. Popsaly, jak vypadá, jak o něj pečují, čím ho krmí a jaké nemoci jej mohou 
sužovat. Zjistily také jméno zvěrolékaře, na kterého se mohou v případě zdravotních problémů obrátit. Ve škole 
svého mazlíčka představili svým spolužákům. Někteří si své mazlíčky přinesli i do školy a uspořádali výstavu 
pro své spolužáky na 1. stupni. 
 
Pěvecká sout ěž Kopretina 
V úterý dne 24. 11. se uskutečnil 4. ročník pěvecké soutěže Kopretina v DDM Kopřivnice. Soutěž byla 
nepostupová, zpívaly se pouze lidové písně bez doprovodu. Z naší školy se zúčastnilo 13 dětí. V první kategorií 
nás reprezentovaly dvě dětí z 1. třídy. Magdaléna Böhmová vyhrála 1. místo  a Petr Socha 3. místo . Druhou 
kategorií tvořily děti ze třetích a čtvrtých tříd. Druhá  místa obsadily Marie Kostelníková z 3. třídy a Klára 
Holubová ze 4. třídy. Třetí místa vybojovala Marie Besedová a Dagmar Pešková ze 4. třídy. Ve třetí kategorií  
se umístila na krásném prvním  místě Anna Sochová z 5. třídy. Poslední kategorie byla dua – tria, kde s jistotou 
zvítězily také naše žačky, a to Anna Sochová s Markétou Buzkovou z 5. třídy. Děkujeme všem dětem, které se 
umístily na krásných medailových místech i dětem, které se letos neumístily – Vojtěch David, Jiří David, Rozálie 
Kvitová, Michaela Kořená, Markéta Marková. Všem gratulujeme a přejeme svět krásných lidových písní.  
 
Prosinec 
 
Vzdělávací pobyt pro žáky v Anglii 
V pondělí 14. prosince se 40 žáků a 4 učitelé šťastně vrátili ze zahraničního vzdělávacího pobytu v Anglii. Škola 
získala prostředky pro rozvoj jazykových dovedností žáků a díky projektu OP VK „Cesta k porozumění“  
se mohla tato cesta uskutečnit. Ve středu navštívili London Eye, prohlédli si Westminsterské opatství, budovu 
parlamentu, Big Ben, Trafalgarské náměstí, Buckinghamský palác a večer se uchození a plní zážitků ubytovali  
v rodinách. Ve čtvrtek se autobusem dopravili do historického města Rochester, navštívili hrad, katedrálu  
a interaktivní muzeum. Viděli protipovodňové bariery na řece Temži a dopolední program uzavřeli návštěvou 
Greenwich. Odpoledne strávili žáci výukou angličtiny ve škole. V pátek objevovali přírodu v Natural History 
Museu a odpoledne se děti opět věnovaly výuce angličtiny ve škole. Na sobotu byl připraven výlet  
do přímořského města Brighton. Po cestě jsme viděli anglický venkov, hřbitov a starý kostel, bílé skalní útesy 
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Beachy Head a Seven Sisters a zažili opravdu silný vítr. Neděli věnovali prohlídce historického centra Londýna, 
City. Prošli se po nejznámějším mostě Tower Bridge a po anglikánské bohoslužbě v nádherné katedrále 
svatého Pavla pokračovali k pevnosti Tower, poté lodí do přístavu v Greenwichi. A pak už jen následovala 
dlouhá cesta domů. Svatý Kryštofe, díky.  
 
Jednání o prodeji budovy školy z řizovateli  
V únoru roku 2015 započalo jednání mezi majitelem budovy školy městem Kopřivnicí  
a zřizovatelem naší školy, biskupstvím ostravsko-opavským o prodeji budovy. Prodejem by se vyřešila 
některými zastupiteli kritizovaná výše nájmu, otevřela by se možnost opravy budovy a hlavně by se stabilizovala 
situace z pohledu zřizovatele školy i občanů, kteří mají zájem o zachování církevní školy v Kopřivnici.  
Znalcem Města byl vypracován znalecký posudek k určení tržní ceny budovy. V případě zachování budovy 
převážně pro účely školství stanovil hodnotu budovy 10,5 mil. Kč, v případě komerčního využití objektu ve výši 
15,4 mil. Biskupství nejprve navrhlo kompromisní cenu, a to 13 mil. Kč, ale v průběhu jednání biskupství 
postupně ustoupilo až na společně dohodnutou cenu 16,5 mil. Kč.  
Na jednání zastupitelstva v září schválen těsnou většinou jedenácti hlasů „Záměr prodeje budovy Konečné 
hlasování o prodeji proběhlo na jednání zastupitelstva 10. prosince 2015, kde zastupitele těsnou většinou hlasů 
vyslovili souhlas s prodejem budovy č. p. 117. 
 
Svátek sv. Mikuláše 
Aby bylo čekání na Vánoce příjemnější, tradičně za dětmi chodí Mikuláš i do školy. Letos kromě sladkostí 
přinesl také vstupenku na pohádkové filmové představení Sedmero krkavců, které bylo sponzorováno firmou 
Brose. Děkujeme.  
 
Výstava betlém ů v Katolickém dom ě a zdobení strome čku v Kulturním dom ě 
Začátkem prosince ve školní družině i v hodinách výtvarné výchovy a praktických činností vyráběly děti 
originální betlémy, které spolu s další vánoční výzdobou byly umístěny na výstavě betlémů v Katolickém domě. 
Tuto výstavu také navštívilo kromě mnoha návštěvníků z Kopřivnice a okolí i několik tříd naší školy. Vánoční 
ozdoby vytvořené dětmi zdobily vánoční stromeček ve vestibulu KD Kopřivnice. 
 
Vánoční kuželky pro zam ěstnance 
I v tomto roce se uskutečnil tradiční turnaj zaměstnanců v kuželkách v Orlovně v Lichnově. Někteří šli pěšky 
lesem přes kopec, jiní přijeli auty či autobusem. Cestou všem vyhládlo, a tak se všichni nejdříve posilnili dobrou 
večeří, a pak už se hrálo. Jako vždy byla zábava výborná.  
 
Den otev řených dve ří a Adventní koncert   
Poslední adventní neděli zůstala škola otevřená. Proběhl totiž již tradiční Den otevřených dveří, kdy jsme 
přivítali nejenom návštěvníky, kteří přicházejí každým rokem, aby se podívali, jak naše škola vzkvétá,  
ale především rodiče, kteří se rozhodují, kam nastoupí jejich dítě do 1. třídy. Všichni si prohlédli prostory školy. 
Součástí programu byl již 15. Adventní koncert. Děti naladily své hlásky a se sborem pod vedením p. učitelky 
Obadalové potěšily všechny, kteří si před Vánoci našli volnou chvíli. 
 
Veřejné sbírky na pomoc pot řebným 
Na naší škole proběhne v září veřejná sbírka na podporu hiporehabilitačním centrům. Akci organizuje Centrum 
přípravy koní pro hiporehabilitaci Chrpa. K prodeji byly záložky, samolepky, pohlednice, hopíci – vše s motivem 
koní. V listopadu jsme organizovali veřejnou sbírku ve spolupráci s o. s. Život dětem. Prodejem magnetek, 
přívěsků atd. jsme získali 2070 Kč na potřebné vybavení dětských oddělení nemocnic. V prosince proběhla opět 
na naší škole veřejná sbírka. Zakoupením výrobků v hodnotě 1830 Kč jsme přispěli na léčbu mnoha dětských 
pacientů prostřednictvím Fondu Sidus. Rada žáků děkujeme všem, kteří přispěli.  
 
Leden 
 
Společenský ve čer 
Tradiční akci zajišťuje klub rodičů. Letos proběhl společenský večer ve spolupráci s místní farností v prostorách 
Katolického domu.  Hudba, tanec, občerstvení, tombola, to vše tradičně patří k plesu. Letos opět nechybělo 
v programu vystoupení učitelského sboru ve stylu country. Všichni se dobře bavili. 
 
Dětský maškarní ples 
Ten den si na karneval přišlo zatančit a zařádit 108 dětí. Krásnou písní nás přivítala princezna Elza v Ledovém 
království. Poté se tančilo a soutěžilo. Všechny nás rozveselil taneček „Beruško, půjč mi jednu tečku“, který  
si připravily děti ze školní družiny. A překvapilo nás vystoupení skupiny Capuera, kde jsme zhlédli taneční 
vystoupení s prvky bojového umění. Díky všem, kteří jste s námi přišli prožít nedělní odpoledne a díky také 
všem, kteří pomáhali, aby vše dobře dopadlo.  
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Okresní finále ve florbale 3. místo 
V pátek 15. 1. 2016 se osm našich mladších florbalistů z 6. – 8. třídy vydalo do Oder, kde se v překrásné 
sportovní hale utkali s dalšími pěti nejlepšími družstvy z okresu Nový Jičín. Tentokrát se nám již ve skupině 
dařilo lépe. Po jen mírné prohře se ZŠ Bílovec jsme porazili velmi silné družstvo ZŠ Npor. Loma z Příbora  
a zůstali tak ve hře o pozice na „bedně“. V závěrečném duelu o 3. místo jsme nastoupili proti ZŠ Jubilejní Nový 
Jičín a kluci opět nezklamali. Aktivně a hlavně až do posledních vteřin zápasu hráli a bojovali o vítězství, což  
se nakonec podařilo. Kluci si kromě dobrého pocitu ze skvěle provedené práce odvezli také medaile, diplom  
a sladkou odměnu. Kromě toho byl Tomáš Janek ze 7. třídy vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Reprezentovali 
nás: Jakub Socha, Benedikt Přádka, Matouš Boháč ze 6. třídy, Kryštof Socha, Aleš Tománek, Tomáš Janek, 
Vojtěch Kostelník ze 7. třídy a Vít Buzek z 8. třídy.  
 
Sout ěž JUNIOR Gypri Scrabble 
Poslední lednovou středu proběhla na Gymnáziu v Příboře soutěž základních škol ve SCRABBLE v anglickém 
jazyce. Z naší školy se zúčastnili Petr Štusek (9. tř.) a Jaroslav Neuwirth (8. tř.). Tito žáci se umístili v kategorii 
ŠKOL na 2. místě z 12 škol a v kategorii JEDNOTLIVCŮ z počtu 24 žáků se Petr Štusek umístil na 8. místě  
a Jaroslav Neuwirth na 6. místě. Tímto jim opravdu moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. 
 
Mistrovství OFFICE 
V úterý 26. ledna uspořádala Mendelova střední škola v Novém Jičíně ve spolupráci s dalšími partnery 
regionální soutěže Office a ZAV pro základní školy. Cílem soutěží bylo prověřit znalosti informačních technologií 
žáků a psaní deseti prsty na klávesnici. Naši školu reprezentovali v soutěži Office žáci Šimon Machač a Vojtěch 
Sopuch, kde Šimon vybojoval 8. místo. Do soutěže v psaní jsme vyslali Petra Štuska, Anastázii Mackovou  
a Vítka Marka. Petr vybojoval 4. místo, Vítek skončil 7. a Stázka 8. z 20 soutěžících. Děkujeme žákům  
za vynaloženou píli a úspěšnou reprezentaci školy. 
 
Únor 
 
Projekt Game4Tatra 
Začátkem února odstartoval projekt Game4Tatra, který umožnil žákům a studentům šesti škol kraje lépe poznat 
pracovní prostředí velkých průmyslových firem. Protože žijeme v Kopřivnici, nabídli jsme našim žákům možnost 
takovéto spolupráce s místní automobilkou Tatra Trucks a.s. Přihlásilo se 15 žáků sedmého a osmého ročníku, 
kteří projevili o práci v projektu zájem. Ti navštívili Tatru, seznámí se zážitkovou formou s vybranými profesemi 
a sami na škole sestaví fiktivní personální agenturu. Projekt směřoval hlavně k těm, kteří mají zájem 
o technické, ekonomické případně obchodní obory s cílem je nadchnout, případně inspirovat v budoucím 
rozhodování. Doufáme, že díky tomuto projektu získají žáci o technických oborech lepší přehled. Projekt byl 
zakončen v červnu slavnostní prezentací v oblasti Dolních Vítkovic a za účasti zástupců zúčastněných firem, 
Hospodářské komory ČR a hejtmana Moravskoslezského kraje. 
 
 
Zápis do první t řídy 
Zatímco se za okny pomalu čerti ženili, škola se držela kalendáře. Když zima, tak ledová. Pro budoucí prvňáčky 
jsme připravili zápis do první třídy ve stylu známé pohádky Ledové království. Každý předškolák byl vyzván 
"Annou", aby pomohl najít "Elzu" a vrátil do země léto. Nejdříve musel prokázat svou školní zralost  
a připravenost - poznat písmena, barvy, číslice, rozdíly, a pak ho čekala pohádková část. Sob v opravdové sobí 
kůži tahal sáně s ledovými krabicovými kostkami, u sněhuláka Olafa se skládaly puzzle a největší tajemství bylo 
ukryto za "ledovými dveřmi". Modrobílý svět, ledový zámek, vše prosvíceno a zasněženo. Stačilo obejmout Elzu 
a tak zjistit, že láska zahřívá a vše dobře dopadlo. Nakonec společná fotka a "hurá do školy". K zápisu letos 
přišlo rekordních 37 dětí. Na všechny se těšíme 1. září. 
 
Turnaj v piškvorkách 
Dne 12. února se na gymnáziu v Příboře uskutečnil 2. ročník turnaje v piškvorkách. Mezi 9 týmy se naši 
reprezentanti umístili na úžasném 1. míst ě, a tak ve srovnání s loňským rokem postoupili o příčku výše. 
Gratulace a díky patří kapitánu Zdenku Jáchymovi, Filipu Štefkovi, Jakubu Kostelníkovi, Šimonu Macháčovi  
a Davidu Michálkovi a paní vychovatelce školního klubu, která děti na soutěž připravovala. 
 
Turnaj s Kopretinou 
Ve čtvrtek 18. února k nám opět po čase zavítali dospělí klienti denního stacionáře Kopretina, aby s našimi 
staršími žáky změřili síly ve florbale a fotbale. Ačkoliv byla pravidla volnější, všichni hráli naplno a hlavně fair 
play, což bylo stejně důležité jako to, že téměř tři hodiny se nesly v duchu velmi přátelské atmosféry. Všem 
hráčům děkujeme a těším se na příští klání, které by mělo být ve stolním tenise. 
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Beskydská liga miniházené 
V tomto školním roce se naše škola již podruhé zapojila do školní ligy v miniházené. Žáci 4. a 5. třídy  
se ve vzájemných zápasech utkali s žáky ZŠ z Trojanovic, Štramberku, Mniší a Npor. Loma z Příbora.  
V měsících listopadu, prosinci a únoru proběhla první tři kola soutěže. Všechny školy předvedly krásnou hru  
a naši žáci byli dvakrát bronzoví, jednou vybojovali 2. místo. Ze 4. třídy nás reprezentovali Dominik Vašut, Jan 
Müller, Benjamin Janek, Jakub Šimíček. Ze třídy páté to byli Pavel Tůma, Martin Kupčík, Jakub Raška, Vít 
Marek, Martin Burián, Jakub Boháč, Markéta Buzková, Markéta Marková a Filip Geryk. Naším nejlepším 
střelcem se stal Jakub Raška. Děkujeme celému družstvu za hru plnou nasazení a držíme palce do posledního 
čtvrtého kola soutěže, které nás čeká na jaře. 
 
Lyža řský výcvik 
Poslední únorový týden strávili žáci sedmého ročníku na Horní Bečvě v chatě Brian ve skiareálu Rališka.  
Ač letošní sedmáci velmi zdařile celý leden i únor střežili své těšení se na tradiční lyžák, určité chvění v ovzduší 
se jistě nedalo přehlédnout. Obavy žáků, jejich třídní, stejně tak i rodičů a hlavně dospělých účastníků letošního 
lyžáku z toho, jak tato oblíbená, ale i náročná aktivita proběhne, byly na místě. Třída je velmi živá, plná 
sportovců, umělců a jiných osobitých lidiček. Jak se jen tato směsice popasuje s odloučením od rodičů, fyzickou 
i psychickou zátěží, jiným režimem? No, a světe div se! Zvládli to na jedničku. A všichni. Všichni se naučili nejen 
lyžovat, ale do života si odnesli i mnohem víc. Dokázali, že zvládnou být týden bez mamahotelu, samostatně 
vyřešit i nějakou tu neshodu či spor, dodržovat pravidla/mantinely, občas překonat malé nepohodlí či bolest, 
podřídit se ostatním, pomoct druhému, omluvit se, být trpělivý a tolerantní. Páteční rekreační lyžování,  
které díky bezvadným sněhovým podmínkám a azurové obloze mělo nádech alpských sjezdovek, jim bylo jistě 
dostatečnou odměnou.  
 
Beseda pro d ůchodce 
Letos, a to už po osmé, jsme s dětmi ze školní družiny připravili vystoupení pro seniory. Na programu byly 
básničky, písničky, taneček, hra na flétnu, ale i vtipy. Nakonec nám šikovná čtvrťačka zahrála na kytaru a mladí, 
starší, prostě všichni jsme si společně zazpívali a rozdali jsme vlastnoručně vyrobené dárečky. Odměnou  
pro naše žáky není jen balíček plný dobrot, který děti dostanou, ale hlavně radost a úsměvy babiček a dědečků. 
Každý rok se na tuto akci hlásí tolik dětí, že by besídka mohla trvat celý den. Proto děkujeme ochotným dětem, 
které se pečlivě připravily, a zpříjemnily tak seniorům jejich odpoledne. 
 
Březen 
 
Prodej budovy školy z řizovateli  
Po roce jednání se v březnu stal novým majitelem budovy školy náš zřizovatel, biskupství ostravsko-opavské. 
Pro školu je to informace velmi pozitivní a máme z toho samozřejmě velkou radost.  
Největším důvodem radosti je to, že se stabilizovala pozice školy ve městě. Škola je nezávislá. Vyřešila  
se kritizovaná výše nájmu a otevřela se možnost pro budoucí opravy budovy školy k prospěchu všem, kdo mají 
o naši školu zájem. 
Jako představitel školy bych chtěl poděkovat zástupcům biskupství za důvěru, kterou nám projevili tím,  
že vstoupili do nelehkých jednání a zaplatili za budovu nemalou částku.  
Chci také poděkovat představitelům města, kteří pro prodej budovy zvedli ruku a jmenovitě alespoň panu 
starostovi Kopečnému a místostarostům paní Rysové a panu Šimíčkovi, kteří v té době na radnici odvedli kus 
náročné práce. Děkuji za podporu P. Jiřímu Ramíkovi, zástupcům Školské rady i všem, kteří se jakýmkoli 
způsobem na jednánícho odkoupení budovy podíleli. 
V průběhu dubna se sešli zástupce biskupství a architektonického studia Kamila Mrvy, které přislíbilo účast  
na projektové činnosti, aby společně řešili postup při opravách objektu. Jde především  
o statiku budovy a využití sklepních prostor, dále odstranění vlhkosti, přípravě podkladů pro projektovou 
dokumentaci ke stavbě výtahu a řešení bezbariérovosti zvláště pro handicapované žáky školy. Pracovníci 
biskupství budou hledat možnosti pro spolufinancování plánovaných akcí z vyhlášených dotačních programů.  
Těší mě, že nešlo ze strany biskupství jen o plané sliby, ale že opravdu začaly práce na opravách 
bezprostředně po převzetí budovy.  
 
Koprstar 2016 
Dne 17. 2. se v naší škole konalo školní castingové kolo Koprstar 2016. Přišlo zazpívat celkem 15 zpěváků.  
Do semifinálového kola jsme poslali reprezentovat naši školu Petra Sochu (1. třída), Zdislavu Přádkovou  
a Anastázii Kudělkovou (2. třída), Marii Kostelníkovou (3. třída), Dagmar Peškovou (4. třída), Markétu 
Buzkovou, Markétu Markovou a Nelu Kupčíkovou (5. třída), Kláru Kupčíkovou (9. třída). Petr Socha se umístil 
na 3. místě, Dagmar Pešková si vyzpívala 2. místo. Markéta Buzková s písní Veverka se umístila na 1. místě  
v kategorii „L“ a postoupila do finálové desítky nejlepších zpěváků – zpěvaček. Dne 8. března se konalo finále 
22. ročníku pěvecké soutěže KoprStar. Ze 434 soutěžících se mezi finálovou desítku probojovala Markéta 
Buzková z 5. třídy. Její vystoupení bylo plné energie, radosti a poutavé choreografie. O živý hudební doprovod 
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se postarala naše skvělá školní kapela. Vyvrcholení soutěže Koprstar  proběhlo v úterý 8. 3. 2016 v kinosále 
KDK – koncertem 10 finalistů, které jsme mohli zhlédnout ve vysílání KTK nebo na YOUTUBE. Od této chvíle 
bylo spuštěno telefonické hlasování. Na Jarním koncertě 22. 3. pak proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků.  
A titul Koprstar 2016 a zároveň Cenu diváků v sále, při koncertě finalistů získala Markétka Buzková z naší školy. 
Gratulujeme, přejeme hodně krásný písní a další úspěchy. Poděkování patří i celé doprovodné hudební skupině 
a všech lidem, kteří Markétce poslali svůj hlas. 
 
Celostátní kolo Bible a my 
Ve středu 16. března se konalo celostátní kolo vědomostní soutěže Bible a my. Letos finalisty hostilo Biskupské 
gymnázium v Brně. Naši školu reprezentovali v kategorii 4. a 5. tříd Šárka Kupčíková a Václav Sopuch,  
v kategorii 6. a 7. tříd Benedikt Přádka a za kategorii 8. a 9. tříd Klára Kupčíková a Petr Štusek. Bohužel jsme 
nedosáhli na vavřínový věnec vítězství, nejlépe se umístili Václav Sopuch na 14. místě a Benedikt Přádka 
taktéž na 14. místě. Pochvalu za přípravu si zaslouží všichni zúčastnění.  
 
Oceněný pedagog Nataša Hrušovská 
Každý rok ke Dni učitelů, který připadá na 28. březen, oceňuje město Kopřivnice navržené učitele 
z kopřivnických škol a školských zařízení. V letošním roce byla za naši školu oceněna paní Nataša Hrušovská, 
která dlouhodobě působí v ZŠ svaté Zdislavy jako asistent pedagoga. Na této pozici začala pracovat v době, 
kdy funkce asistenta pedagoga byla ještě v samých počátcích a můžeme říci, že se stala průkopnicí v této 
oblasti nejen v naší škole, ale v českém školství vůbec. Je velice skromná a empatická, vždy připravená 
pomoci. Její bohaté osobní i profesní zkušeností s hendikepovanými dětmi jí umožňují spolupracovat 
kompetentně s odborníky, pedagogy a rodiči při zvládání každodenních obtíží školní práce integrovaných žáků.  
 
Duben 
 
Zdislava Zdislávce 
První dubnovou neděli naše škola uspořádala v Katolickém domě benefiční koncert Zdislava Zdislávce, jehož 
cílem bylo potěšit širokou skupinu lidí vystoupením dětí naší školy a získat finanční příspěvek na zakoupení 
speciálně upraveného kola pro hendikepovanou Zdislavu Přádkovou, která je naší žákyní. V úvodu koncertu 
vystoupil se svým humorným programem nemocniční klaun. Poté už se program nesl v naši režii. Pěvecký sbor 
s kapelou vystoupili s muzikálovou pohádkou Lotrando a Zubejda. Během přestávky se přítomní mohli 
občerstvit voňavou kávou a slanými i sladkými dezerty, které pro tuto příležitost upekly maminky, babičky  
a učitelky. Po přestávce se vytrvalci zaposlouchali do písní ze života svatého Františka doprovázenými 
videoprojekcí krajiny Assisi, místa, kde se světec narodil. Na konci bylo Zdislávce předáno nejen kolo,  
ale i elektrické klávesy k výuce hry, které byly zakoupeny z darů závišických občanů. V dalších dnech byl rodině 
předán i finanční výtěžek koncertu, který vysoce předčil všechna očekávání. Poděkování patří především třídní 
učitelce Kupčíkové, která s tímto nápadem přišla. Další poděkování patří vedoucí pěveckého sboru Heleně 
Obadalové a všem, kteří ji při práci se sborem pomáhali. Velký dík náleží 60 dětem ze sboru a kapely, bez 
jejichž několikaměsíční přípravy by se koncert nemohl uskutečnit. Poděkovat musíme sponzorům firmě Bikefun 
a Katolický dům a dalším nejmenovaným sponzorům. A samozřejmě děkujeme všem, kteří na koncert  
do Katolického domu přišli a dobrovolným vstupným podpořili tuto akci. 
 
Vysazovali jsme les! 
Až někdy půjdete na procházku na Červený kámen a bude se vám dobře dýchat, je to také tím, že děti z naší 
školy tam vysadily přes sto stromečků. A čí to byl nápad? No dětí! Loňský školní rok jsme za školou našli 
žaludy. Někdo si však všiml, že žaludy mají malé ocásky. „Ale to nebyly žádné myší ocásky, ale kořínky!“  
V tu chvíli děti napadlo – žaludy nasadíme a budeme zalévat. A pak, až vyrostou duby, vysadíme les. A tak  
se stalo. Děti vymyslely pohádku, a ta se stala skutečností. I dětem záleží na tom, aby naše krásné město bylo 
ještě krásnější. Za to jim moc děkujeme. 
 
Turnaj s Kopretinou 
Dnes 28. 4. ráno nás opět navštívili klienti denního stacionáře Kopretina, aby s námi porovnali své síly  
ve stolním tenise. Všichni byli výborně připraveni a měli hodně natrénováno, proto to naši kluci z 6. třídy neměli 
snadné. Síly byly v závěru vyrovnané a všichni si to náramně užili. Poděkování patří jak klientům a jejich 
doprovodu, tak i našim žákům - B. Přádkovi, A. Putalovi, D. Bartošákovi, A. Sochorovi, M. Boháčovi  
a rozhodčímu V. Lošákovi.  
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Květen 
 
Štafetový pohár 
Dne 4. 5. proběhl na stadionu TJ Nový Jičín 3. ročník štafetového poháru. Na závod přijelo 17 škol z celého 
okresu a naši běžci z 2. – 5. třídy v tomto složení  
2. třída – Vojtěch David, Victoria Miková  
3. třída – Josef Heryán, Robin Badura, Michaela Kořená, Marie Kostelníková, Štěpán Marek, Ludmila Marková  
4. třída – Dominik Vašut, Benjamín Janek, Amálie Sochorová  
5. třída – Markéta Buzková, Tereza Durajová, Vít Marek, Valerie Skalická, Jakub Raška  
vyběhali na štafetách 8x100 a 8x200 /smíšená družstva/ vynikající 8. místo . Konkurence velkých škol a dobře 
trénovaných dětí byla zřetelná, ale bojovali jsme, co nám síly stačily. Všem patří velký dík a gratulace. 
 
Dopravní sout ěž mladých cyklist ů 
Dne 6. 5. se na dopravním hřišti Kopřivnice konalo školní kolo  dopravní soutěže mladých cyklistů v mladší  
i starší kategorii. V obou kategoriích jsme získali cenná 1. místa , a tudíž jsme postoupili do okresního kola 
v Odrách, které se uskutečnilo o týden později.  
Za mladší kategorii nás reprezentovali žáci 4. třídy ve složení Dominik Vašut, Jakub Šimíček, Rozálie 
Kudělková a Dáša Pešková a obsadili 5. MÍSTO.   
Za starší kategorii žáci 7. třídy ve složení Samuel Bortel, Pavel Holub, Bára Müllerová, Nela Hipíková a obsadili 
4. MÍSTO. Bodované soutěžní disciplíny byly tyto:  
1. Pravidla provozu na pozemních komunikacích – teorie – testy na PC  
2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích – praktická část na hřišti  
3. Jízda zručnosti na kole  
4. Zásady poskytování první pomoci  
Děkujeme všem za reprezentaci školy ve velmi náročné soutěži. 
 
Šachy 
V pátek 13. 5. proběhla v DDM Velká cena Kopřivnice v šachu. Této již tradiční soutěže se z naší školy 
zúčastnilo celkem deset žáků. Z téměř 30 účastníků se v první desítce umístili hned čtyři žáci, a to Petr Štusek 
a Matěj Honeš z 9. třídy, Vít Buzek z 8. třídy, Tomáš Janek ze 7. třídy. Nejlepší z nich Petr Štusek obsadil 
dokonce třetí medailovou příčku v kategorii starších žáků. Všem děkujeme za reprezentaci školy, Petrovi 
blahopřejeme k úspěchu. 
 
Dravci 
Ve středu 18. 5. 2016 žáci naší školy obdivovali největší živou sbírku dravých ptáků v České republice. Výukový 
program si pro nás připravila společnost Zayferus, která se zabývá environmentální výchovou a ochranou 
dravých ptáků u nás. Děti viděly orla bělohlavého, sokola, káně, kondora, poštolku, výra, kalouse, sýčka, 
puštíka a další. Odměnou za vědomosti byla pro žáky i možnost vypustit si dravce z vlastní ruky. Chvíli jsme  
se báli, že kondor odletí i s Kateřinou. Zato Amálce ztuhl úsměv, když se jí luňák hnědý za sto tisíc nechtěl vrátit 
na ruku. Naštěstí vše dobře dopadlo.  
 
Červen 
 
Školní akademie 
Ve čtvrtek 2. června proběhla školní akademie, na kterou se žáci se svými učiteli dlouho dopředu připravovali. 
Celou akademií provázeli kromě konferenciérů i králíci z klobouku Bob a Bobek. Po uvítání vzácných hostů 
z biskupství i města Kopřivnice ředitelem školy mohlo vše vypuknout. Na své si přišli milovníci tradičního  
i moderního tance, zpěvu, recitace, scének i stínového divadla o stvoření světa, které bylo důstojnou tečkou za 
celou akademii.  
 
Mistrovství ČR v psaní na klávesnici 
Od roku 2000 probíhá ve škole výuka psaní deseti prsty na klávesnici. V hodinách informatiky se žáci seznamují 
s interaktivním programem výuky psaní od Jaroslava Zavjačiče. Po té si volí způsob zájmové nebo volitelné 
formy výuky. I v letošním roce máme mimořádně pilné a nadané žáky, které jsme vyslali porovnat dovednosti na 
mistrovství ČR v psaní. Letos se konalo v Ostravě a Opavě. Klára Kupčíková obsadila 5. místo s výkonem 443 
úhozů za minutu a Petr Štusek 7. místo 389,5 úhozů za minutu. Dále nás velmi úspěšně reprezentovali 
žáci Adéla Novotná, Vít Marek, Matěj Honeš a Marie Davidová. Všichni převyšují rychlost 300 úhozů za minutu 
v opisovaném textu. Děkujeme za vynaloženou píli a příkladnou reprezentaci školy. 
 
Závěrečné práce žák ů 9. ročníku 
V letošním školním roce předstoupili poprvé žáci 9. ročníku před rodiče, učitele, spolužáky a další hosty se svou 
závěrečnou prezentací na zvolené zájmové téma. Závěrečné práce, které žáci zpracovávali během celého roku, 



 

- 20 - 

měly ukázat, jak se jim povedlo propojit vědomosti a dovednosti získané v průběhu školní docházky s vlastními 
možnostmi. Ve své závěrečné práci žáci prokazují nejen úroveň a hloubku myšlení, ale také dovednosti třídit  
a zpracovávat informace, zvládat informační technologie a písemnou i ústní vyspělost jazykového 
vyjadřování. Počátkem června odpoledne se v 2. patře školy sešli žáci 9. ročníku, jejich rodiče a učitelé.  
Ve vzduchu bylo cítit napětí, které vyvažovalo společenské oblečení účastníků. Všichni žáci 9. ročníku 
předstoupili po písemné části závěrečných prací před hodnotící komisi, rodiče a spolužáky, aby také 
počítačovou prezentací a především ústním projevem prokázali, jak zvládli základní školní dovednosti. Všichni 
žáci uspěli, z toho pět žáků s vyznamenáním.  
 
Sběr papíru 
Jak to dopadlo? Děkujeme všem dětem, ale hlavně rodičům a přátelům naší školy, kteří nosili do školy starý 
papír. Jste skvělí! Za letošní školní rok jsme tímto způsobem vydělali 11 504,- korun. Do sběrové soutěže se 
přihlásilo 220 škol ze severní Moravy a naše škola je na 48. místě podle celkového množství sebraného papíru. 
Výtěžek z této akce se rozdělil všem dětem na školní výlety. Když třídíme odpad, chráníme nejen přírodu a lesy, 
ale získáme také peníze na dobré účely.  
 
Školní výlety 
Přiblížil se konec školního roku a s ním i školní výlety. Prvňáčci si vyšlápli na Javorník, druháci na nedaleký 
statek, kde jezdili na koni.  Žáci 3. a 4. třídy se vydali do Pevnosti poznání v Olomouci a do ZOO  
na sv. Kopečku. Páťáci a šesťáci si prošli hrad Bouzov a zhlédli centrum Olomouce. Sedmáci navštívili lanové 
centrum Tarzánie a prošli Horečky. Žáci 8. třídy se vydali na dvoudenní výlet do Prahy. Nejstarší žáci tentokrát 
relaxovali na chatě ve Velkých Karlovicích. 
 
Sportovní den 
Koncem června se uskutečnil už tradiční Sportovní den pro děti 1. stupně, který pro nás připravili rodiče z Klubu 
rodičů a přátel školy. Po tropických dnech se počasí umoudřilo a cílem byla tentokrát rozhledna na Bílé hoře. 
Vydatnými pomocníky rodičů na jednotlivých stanovištích byli tentokrát žáci 6. třídy. Při plnění úkolů cestou  
si žáci vyzkoušeli všechny své smysly. Bohužel mlhový opar neumožnoval ideální výhled na Kopřivnicko.  
 
Turnaj církevních škol 
Vybraní žáci z 8. a 9. třídy společně s fanoušky se utkali se sportovci z církevní ZŠ v Hradci nad Moravicí. 
Utkání již tradičně ve fotbale, florbale, volejbale a ringu se tentokrát uskutečnilo v prostorách sportovní haly 
kopřivnického učiliště. Atmosféra byla jako vždy výborná. 
 
Závěrečné setkání žák ů 9. ročníku 
Ve čtvrtek 23. 6. se v 2. patře školy sešli žáci 9. ročníku, jejich rodiče a učitelé k závěrečnému rozlučkovému 
setkání. Z rozlehlé chodby vytvořili žáci prostředí příjemné kinokavárny a hodinový program mohl začít. První 
prezentace odhalila nevídané změny – z maličkých prvňáčků vyrostli téměř hotoví, zralí mladí lidé. Druhá 
prezentace proložená přiléhavými texty zavzpomínala na to, co společně prožili – školy v přírodě, karnevaly, 
výlety…. Jako osvěžení před rozlučkovým „ceremoniálem“ s učiteli posloužily hudební dovednosti Kláry 
Kupčíkové a Matěje Honeše. Společně zahráli na klavír Turecký pochod a Matěj ještě přidal nádhernou skladbu 
Starý bručoun, kterou zahrál na fagot. Na závěr jsme ještě zavzpomínali malou ukázkou na úspěšnou akademii 
z 6. třídy a dokázali, že i po čtyřech letech jsou pružní a doslova čáry-máry s lany jim už nikdo neodpáře.  
I přes úmorné horko vydrželi rodiče, učitelé i žáci u kávy a dobrot sedět, povídat a vzpomínat ještě dlouho  
po programu. 

7.1 Zájmové kroužky 

 
Zájmové kroužky  Ročník  

Angličtina 1. - 2. třída (3 skupiny) 

Keramický 2. - 4. třída (2 skupiny) 

Sborový zpěv 1. - 9. třída (2 skupiny) 

Sportovní - florbal 1. - 9. třída (2 skupiny) 

Sportovní  1. - 3. třída  

Šachy 1. - 9. třída 

Karate 2. - 9. třída 

Psaní na PC 4. - 9. třída 

Klub nadaných dětí 3. – 5. třída 
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7.2 Soutěže 

Aktivita Ocenění Jména oceněných Ročník 

Dějepisná olympiáda 1. místo v okrese, 12. v kraji Matěj Honeš 8. 

Konverzační soutěž v anglickém 
jazyce  12. a 10. místo v okrese Adrian Sochor, Petr Štusek 6., 9. 

Olympiáda v českém jazyce 27. a 34. místo v okrese Doubravka Horáková, Šimon Macháč   8., 9. 

Celostátní přehlídka dětských 
recitátorů 

účast v okrese Marie Kostelníková, Klára Holubová, Klára 
Šprochová, Eliška Bajerová 

3., 4., 6., 
8.  

postup do krajského kola, 
ocenění dětské poroty Marie Kostelníkova 3. 

Svatováclavská réva 
2. místo  Klára Šprochová 7. 

3. místo  David Kupčík, Josef Raška, Klára 
Kupčíková 1., 2., 9. 

Bible a my – ústřední kolo 12., 14. místo v republice Václav Sopuch, Benedikt Přádka 5., 6. 
 

Matematická olympiáda 
1. – 4. místo  Benedikt Přádka 6. 

5. místo Jakub Socha, Doubravka Horáková 6., 8.  

Matematická Pythagoriáda účast v okrese Jakub Socha, Benedikt Přádka, Doubravka 
Horáková 6., 6., 8. 

Matematický klokan  účast ve školním kole vybraní žáci  1. - 9.  

ZAV JUNIOR 2016 

13. místo v republice  soutěž škol  

5. a 7. místo  
v republice, kat. ZŠ Klára Kupčíková, Petr Štusek,  9., 9. 

8. místo v republice, kat. SŠ Klára Kupčíková 9. 

Intersteno – mezinárodní soutěž 
v psaní všemi deseti 

14. místo Vít Marek 5. 

33. místo Klára Kupčíková 9. 

36. místo Petr Štusek  9. 

Office arena 2016 účast v krajském kole Šimon Macháč, David Jurečka, Adéla 
Novotná, Adéla Žižlavská 8.  

Logická olympiáda 
účast  15 žáků 1. stupeň 

účast 10 žáků 2. stupeň 

Junior Gypri Scrabble Tournament 2. místo kat. Škola 
6. a 8. místo jednotlivci Jaroslav Neuwirth, Petr Štusek 8., 9. 

Piškvorky 1. místo 
Zdeněk Jáchym, Filip Štefek, Jakub 
Kostelník, Šimon Macháč a David Michálek 8., 9. 

Festival medu a písničky 1. místo 
Šárka Kupčíková, Jan Műller, Markéta 
Buzková, Valerie Skalická, Vít Marek, 
Jakub Socha 

4. - 6. 

Kopretina - přehlídka lidové písně  

1. místo Duet Anna Sochová, Markéta Buzková 5. 

1. místo  Magdaléna Böhmová, Anna Sochová 1., 5.  

2. místo  Klára Holubová, Marie Kostelníková 3. 

3. místo  
Petr Socha, Dagmar Pešková, Marie 
Besedová, 

1., 3., 3., 
4. 

Koprstar 2016 – pěvecká soutěž 
DDM 

semifinále 
1., 2., 3. místo 

Markéta Buzková, Dagmar Pešková, Petr 
Socha  5., 4., 1. 

finále  a vítězka Markétka Buzková 5. 

Zdravíčko 2016 1. místo v okrese Veronika Kořená, Michaela Pešková, Bára 
Müllerová 7. 
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Mladý cyklista 

1. místo v oblastním kole,  
5. místo v okrese 

Dominik Vašut, Dagmar Pešková, Jakub 
Šimíček, Rozálie Kudělková 4. 

1. místo v oblastním kole 
4. místo v okrese 

Pavel Holub, Bára Müllerová, Nela 
Hipíková, Samuel Bortel  7.  

Velká cena Kopřivnice v šachu 
3. místo v okrese Petr Štusek 9.  

4. místo v okrese Tomáš Janek 7.  

Kopřivnická laťka účast 11 žáků  5. – 9. 

Stolní tenis 1. místo v okrese 
3. místo v kraji 

Zdeněk Jáchym, Vít Buzek, Filip Štefek, 
Jaroslav Neuwirth 

8. 
 

Miniházená 3. místo  družstvo 4. -5.  

Turnaj církevních škol  

účast  děvčata (ringo, volejbal) 8. 

1. místo děvčata (ringo, volejbal) 9. 

účast chlapci (fotbal, florbal) 8. 

1. místo chlapci (fotbal, florbal) 9. 

Florbal Cup 3. místo v okrese družstvo, Tomáš Janek nejlepší hráč 
turnaje 6. - 7. 

Street hockey  účast družstvo 6. - 7. 

Štafetový pohár 8. místo v okrese smíšené družstvo 2. – 5. 

 

8. Kontroly ve školním roce 2015/2016 

8.1 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kr aje se sídlem v Ostrav ě 
Předmět kontroly:  Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (SE) č. 852/2004 o hygieně potravin 
Výsledek : viz Protokol o kontrole 39340/2015/NJ/HDM ze dne 23. 9. 2015. Kontrolou nebyly zjišt ěny 
nedostatky. 

8.2 Pedagogicko-psychologická poradna Nový Ji čín dne 19. 1. 2016 
Předmět kontroly : Vyhodnotit, zda postupy a opatření uvedené v IVP jsou či nejsou dodržovány. Tato činnost 
školského poradenského zařízení vyplývá z Vyhlášky č.73/2005 Sb., § 6, odst. 8. 
Výsledek: Postupy a opatření uvedené v IVP byly dodržovány. 

8.3 Město Kop řivnice dne 18. 2. 2016 
Předmět kontroly : Užití účelové dotace ve výši 100 000 Kč poskytnuté z rozpočtu města Kopřivnice. 
Výsledek: viz. Protokol o kontrole č. 16/005 – P/D Kontrolou nebyly zjišt ěny nedostatky v užití dotace.  
 

8.4 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kr aje se sídlem v Ostrav ě 
Předmět kontroly:  Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (SE) č. 852/2004 o hygieně potravin 
Výsledek : viz Protokol o kontrole 13241/2016/NJ/HDM ze dne 22. 3. 2016. Kontrolou nebyly zjišt ěny 
nedostatky. 
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9. Prevence sociáln ě patologických jev ů 

Školním metodikem prevence je Mgr. Renata Kopecká, která ukončením specializačního studia splnila 
podmínky pro vykonávání této funkce. Funkci výchovného poradce zastává RNDr. Ivana Kociánová, která  
je zároveň místopředsedkyní komise sociálně právní ochrany dětí Města Kopřivnice.  

9.1 Preventivní aktivity pro žáky  

a) Ekologická výchova 
Žáci I. stupně se již tradičně zúčastňují vnitřních i terénních programů střediska ekologické výchovy Hájenka, 
popř. Záchranné stanice v Bartošovicích. 
Žáci II. stupně absolvovali programy „Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu“ a „TONDA OBAL“. 
Pokračujeme v třídění odpadů (papír, plast) a pod záštitou školní družiny se sbírá starý papír.  
V říjnu proběhl ve škole sběr kaštanů a žaludů. Byly předány Mysliveckému sdružení Mniší a Vlčovice. 
Nadále pokračujeme ve sběru vybitých baterií.  
Sbíráme také plastové vršky od PET lahví, finanční výtěžek byl určen pro handicapované děti. 
V rámci Dne Země připravili žáci 9. tř. terénní závod smíšených hlídek žáků 6. – 8. tř. s praktickými  
ekologickými úkoly,. 
 
 
b) Volba povolání 
Jeden z tematických celků ve výuce občanské výchovy 9. ročníku byl věnován aktivitám, které cíleně směřují 
žáky ke správné volbě budoucího studia a přípravy na povolání. 
Žáci 7. a 8. ročníku se také zúčastnili exkurzí do místních firem. Měli tak možnost seznámit se přímo 
s výrobou a zjistit, které obory najdou v okolních firmách pracovní uplatnění.  
Žáci 9. třídy navštívili ÚP v Novém Jičíně.  
Žákům nejvyšších ročníků a jejich rodičům byly předány informace o přehlídce středních škol Gemma  
v Novém Jičíně. 
Žáci školy se také zúčastnili v Ostravě Vítkovicích projektu NatTech a dalších aktivit z projektu organizovaných 
místní VOŠ, SOŠ a SOU, např. Řemeslo má zlaté dno. 
Několik žáků se zúčastnilo a umístilo v celorepublikové soutěži Psaní na PC, což vede k motivaci učit se psát 
10 prsty a zlepšuje jejich možnost uplatnit se na trhu práce. 
 
 
c) Víkendové pobyty a delší aktivity 
 
Na začátku školního roku již tradičně probíhá celoškolní výlet – pouť u příležitosti Dne církevních škol, letos 
jsme byli v Lubině. 
K utužování třídních kolektivů bylo jako každoročně zorganizováno několik víkendových pobytů a třídní výlety 
na konci školního roku, proběhla soustředění pěveckého sboru. 
Již tradičně organizujeme adaptační pobyt žáků 6. třídy a adventní duchovní obnovu žáků 8. třídy. 
Pobyt žáků 9. třídy v Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí byl zaměřen na přijímání 
zodpovědnosti za svůj život a svá rozhodnutí. 
Uskutečnil se také lyžařský kurz pro žáky 7. třídy, kde se kromě lyžování žáci věnovali aktivitám utužující třídní 
vztahy.  
40 žáků 7. – 9. třídy absolvovalo vícedenní zahraniční jazykový pobyt v Anglii. 
 
d) Školní klub    
viz 10.2 
 
e) Rada žáků   
Koordinátor :  Mgr. Jana Bernátková 
 
Členové :  Markéta Buzková, Jakub Boháč, Jana Benešová, Eliška Caloňová, Pavel Holub,  

Radim Nacházel, Marie Davidová, Jan Filák, Klára Kupčíková, Tereza Heraltová 
Zasedání :  Žáci se setkávali na pravidelných schůzkách 1x měsíčně. Vedení školy umožnilo  

zástupcům RŽ pracovat v určené vyučovací hodině. V případě potřeby se konalo setkání  
i v odpoledních hodinách. 

Finance :  Vedení školy věnovalo na aktivity pro žáky školy částku 1000,-. Pokladník RŽ si vedl finanční 
deník, peníze byly vždy vydány proti paragonu. 
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Informace o činnosti: Nástěnka a webové stránky RŽ, školní rozhlas, plakáty, každý člen Rady žáků ve své 
třídě. Rada žáků pracovala podle svého Plánu činnosti, který byl vytvořen na víkendovém 
zasedání RŽ v měsíci září. 

 
Aktivity : 
 
Charitativní akce: 
21. – 23. 9.  Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci CHRPA    1070 Kč 
26. – 27. 10. Občanské sdružení Život dětem      2070 Kč 
26. – 27. 11. Sbírka potravinové pomoci (spolupráce s Klubem rodičů) 
10. - 11. 12. FOND SIDUS        1830 Kč 
. 
Celoročně: Zajištění sběru vršků z PET lahví – spolupráce s MÚ Kopřivnice  
 
Sout ěže: 

• Turnaj v KALČU pro I. stupeň 
 
Další akce : 

• Vánoční soutěže pro žáky II. stupně – dvouhodinový program spojený s tematicky zaměřenými 
soutěžemi (konferenciéři Jan Filák, Klára Kupčíková) 

• Den sv. Valentýna – rozdávání přáníček 
• Blahopřání ke Dni učitelů 
• Barevné dny pro I. a II. stupeň 
• Otázky pro pana ředitele 

 
V Dětském zastupitelstvu Kopřivnice letos velmi aktivně pracoval Jan Filák. 
Na popud Rady žáků se také naši žáci zúčastnili besedy mezi žáky ZŠ v Kopřivnici - akce města Hledáme 
desatero problémů/příležitostí města Kopřivnice. 
 
 
9.2 Další preventivní aktivity 
 
Jednorázové aktivity pro žáky 
 
- žáci školy se účastnili kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí i soutěží pořádaných městem, kulturním 

domem, asociací školních sportovních klubů apod. – stolní tenis - 3. místo v krajském kole, fotbal,  
šachy – 3. místo Petr Štusek, miniházená, streethockey, florbal – letos mladší chlapci obsadili 3. místo 
v okrese Nový Jičín 

- žáci II. stupně se zúčastnili Turnaje církevních škol, který se letos konal u nás v Kopřivnici, starší děvčata i 
chlapci vyhráli 

- žáci 4. – 6. roč zvítězili v soutěži o včelách na Festivalu medu 
- pro žáky 8. a 9. třídy byl zorganizován výjezd do divadla v Opavě 
- konal se tradiční karneval - téma Ledové království a sportovní den pro žáky I. stupně 
- žáci 2. a 6. třídy se zúčastnili preventivního programu hasičského záchranného sboru 
- žáci II. stupně absolvovali cyklus besed s pracovníky organizace Prevalis, které byly zaměřeny na vztahy  

ve třídě, komunikaci, šikanu a kyberšikanu 
- v 8. třídě proběhly zajímavé besedy na téma šikana, organizované městem 
- 15 žáků školy se zúčastnilo velmi zajímavého projektu GAME Tatra, který jim umožnil nahlédnout do 

pracovního prostředí průmyslového podniku 
- jarní projektový den na II. stupni proběhl tentokrát v rámci tříd k podpoře učiva 
- žáci II. stupně dvakrát uspořádali v tělocvičně školy sportovní turnaj s klienty centra Kopretina 
- pro žáky 8. třídy byla uspořádána pracovnicemi OSPOD MěÚ Kopřivnice beseda se zaměřením  

na odpovědnost mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže a problematiku týraných  
a zneužívaných dětí 

- velmi úspěšná byla také naše účast v soutěžích Piškvorky a  JUNIOR Gypri Scrabble 
- žáci 8. a 9. třídy absolvovali dvakrát besedu o partnerství Cesta za láskou 
- žáci se zúčastňují a postupují do vyšších kol recitačních a pěveckých soutěží, např. Svatováclavská réva, 

Kopretina 
- žákyně školy se probojovaly do finále prestižní pěvecké soutěže KOPRSTAR a Markéta Buzková zvítězila  
- žáci I. stupně se zúčastnili Štafetového poháru, kde se v konkurenci velkých škol určitě neztratili 
- již tradičně se naši žáci zúčastňují i umisťují v olympiádě Bible a my 
- mladší žáci se zúčastnili zajímavého předvedení práce s dravci 
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- žákyně II. stupně zvítězily v soutěži z oblasti výchovy ke zdraví – Zdravíčko 2015  
- vždy v 1. a 3. čtvrtletí probíhá zvlášť na I. a II. stupni čtvrtletní hodnocení, kde třídní učitelé zhodnotí dané 
čtvrtletí, seznámí ostatní s tím, co třída společně prožila, naučila se a veřejně vyzdvihne pozitivní jednání  
a chování žáků za dané období 

- ke stmelení třídních kolektivů a celé školy slouží i tzv. barevné dny 
- v závěru školního roku jsou odměňováni nejúspěšnější žáci, PŘŠ + odměna 
- uspořádali jsme charitativní koncert „Zdislava Zdislávce“, pomoc naší handicapované žačce 
 
b) Průběžné aktivity pro žáky 
 
- volitelné předměty: náboženská a etická výchova, pracovní činnosti, psaní na PC 
- pravidelně probíhají vánoční a velikonoční vstupy do tříd – o. Jiří Ramík 
- ve třídách na I. stupni probíhají třídní projektové dny – např. Den pro mého mazlíčka, Táhli jsme za jeden 
provaz apod. 
- v rámci výuky jednotlivých předmětů je věnována velká pozornost tématům, která souvisí s prevencí 
projevů rizikového chování (viz. MPP) 
- v průběhu celého školního roku třídíme odpad, sbíráme starý papír, baterie, kaštany 
- na I. stupni pracuje Klub nadaných dětí 
- soutěže v Psaní na PC a Práci na PC – např. Office aréna jsou také již tradiční a naši žáci se v nich velice 
dobře umisťují a postupují do vyšších kol 
- školních bohoslužeb se zúčastňují i žáci, kteří nechodí do náboženství, čímž si jistě rozšiřují obzor 
- proběhla výuka plavání a bruslení 
- účastníme se projektu Ovoce do škol a Školní mléko 
- zajišťujeme žákům pitný režim 
- žáci v hodinách angličtiny píší dopisy a seznamují se s projektem Adopce na dálku 
- žáci vytvářejí školní časopis 
- především na I. stupni se věnujeme také dopravní výchově, letos postup do okresního kola v Odrách 
- žáci 9. roč., letos poprvé, dlouhodobě pracovali na svých závěrečných pracích, kde písemnou a posléze i ústní 
formou prokazovali, co se v průběhu školní docházky naučili 
 
c) Jednorázové aktivity pro rodi če 
 
- společenský večer pro rodiče 
- projektové dny, dílny na I. stupni s výpomocí rodičů 
- setkání rodičů žáků 8., 9. třídy s pracovnicí IPS ÚP Nový Jičín a zástupci středních škol regionu 
- osobní pohovory s rodiči v případě výchovných problémů 
- žáci jako každoročně připravili výrobky pro Jarmark naděje a v průběhu listopadových třídních schůzek  
je prodávali a získané prostředky jsou věnovány na Adopci na dálku 
- proběhl netradiční zápis dětí do 1. třídy, téma Ledové království 
- žáci školy připravili Adventní koncert 
- proběhl i Den otevřených dveří, kdy si rodiče mohli prohlédnout všechny učebny a prostory školy 
- netradiční třídní schůzky učitel-rodič-žák byly organizovány podle časového harmonogramu Doodle -- podařila 
se zajistit a zorganizovat beseda pro rodiče – téma Komunikace s puberťákem 
- letošní školní akademie s Králíky z klobouku byla velice zdařilá 
- pro rodiče žáků 9. třídy je každoročně zorganizováno rozlučkové setkání s videoprojekcí a občerstvením 
 
d) Průběžné aktivity pro rodi če 
 
- ve škole mají v úterý všichni pedagogové konzultační hodiny 
- konzultační schůzky mohou proběhnout i za přítomnosti žáka 
- výchovná poradkyně a školní metodička prevence má ještě další samostatné konzultační hodiny 
- v případě potřeby a po předchozí domluvě se věnujeme rodičům i mimo konzultační hodiny 
- učitelé a rodiče stále více využívají možností bezkontaktních plateb a emailového spojení 
 
e) Preventivní aktivity v rámci pedagogického sboru  
 
- pedagogové jsou pravidelně informováni o nových metodách výuky, motivačních aktivitách pro třídní 
kolektivy apod. 
- důsledně je kontrolována docházka, plnění školních povinností žáků a dodržování školního řádu 
- velká pozornost je věnována šetrnému zacházení se školním majetkem a poškození je důsledně 
vyšetřeno a vyžadována náhrada, případně účast žáků/rodičů na opravě 
- spolupracujeme s pracovníky PPP Nový Jičín, včetně okresního metodika preventivních aktivit 
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- úzce spolupracujeme s policií ČR, odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kopřivnice a dalšími 
organizacemi (viz. MPP) 
- učitelé si vybírají z široké nabídky seminářů a zúčastňují se DVPP nejen v rámci svých předmětů, 
ale i z oblasti prevence 

10. Duchovní formace 

Předpoklady: 
Podle plánu duchovní formace žáků jsme se zaměřili na čtyři oblasti života, vyjádřené termíny: službou životu  
a víře, svědectvím, slavením a společenstvím. Vyjadřovány termíny: diakonia - služba, martyria - sv ědectví,  
leiturgia - slavení, koinonia - spole čenství. 
 
1. oblast diakonie : 
Žáci i učitelé se zapojili do více aktivit. Ve spolupráci s Charitou do tříkrálové sbírky, do podpory dívky Ruth 
Nakato z Ugandy v rámci Adopce na dálku. Byla podpořena dopisy a finančními prostředky získanými prodejem 
výrobků žáků při Jarmarku naděje a adventních věnců. Děti se také aktivně zapojily do sbírky „Postní 
pokladnička“, jejíž výtěžek 330 Kč byl předán rodině v sociální tísni. 
V rámci náboženské výchovy byla veřejnou pochvalou vyzdvihnuta služba ministrantů a scholy. Aktivity žáků  
ve prospěch druhých žáků byly průběžně oceňovány veřejnou pochvalou. Žáci byli informováni o akcích pro děti 
a mládež, konanými na různých místech diecéze. Hendikepovaní žáci se účastnili s ostatními všech akcí. 
Oporou jim byli osobní asistenti. Proběhly opět orientační dny pro žáky 6. a 9. třídy v Centru pro mládež  
ve Staré Vsi pod Ondřejnicí. Program zajišťovali animátoři diecézního střediska. Pobyt naplnil očekávání u dětí  
i pedagogů. 
 
2. oblast v oblasti martyria : 
Hlavní obsah této oblasti leží v hodinách náboženské a etické výchovy, kde žáci získávali znalosti křesťanského 
života. Žáci náboženské výchovy 4. - 9. třídy se účastnili školního kola biblické olympiády. Celkem to bylo  
78 žáků školy, z nichž 14 do okresního kola, které bylo zorganizováno opět na naší ZŠ. Do ústředního kola 
v Brně postoupilo 5 žáků dva ze 4. a 5. třídy, jeden, ze 6. a 7. třídy a dva z 8. a 9. třídy. Do finálových skupin  
se letos neprobojovali, přesto výborně reprezentovali školu. 
Adventní duchovní obnova pro žáky 8. třídy se konala ve Pstruží. Zúčastnilo se 15 žáků. Účastníkům byl 
předložen zážitkový program s důrazem na sebepoznání, spolupráci, hodnotovou orientaci a rozvoj osobního 
vztahu s Bohem. Cena pro žáky byla dotována částkou 100 Kč z Klubu rodičů. 
 
Na 1. stupni proběhla Mikulášská nadílka, kterou zabezpečil klub rodičů.  
Před Vánocemi i Velikonocemi proběhly tematické vstupy školního kaplana Jiřího Ramíka. 
Lyžařského výcviku se zúčastnil jako instruktor školní kaplan. Každý den začal společnou modlitbou spojenou 
se zamyšlením a uprostřed týdne se žáci zúčastnili bohoslužby. 
 
3. oblast leiturgia : 
Společné mše proběhly podle plánu, žáci i učitelé se zapojili do liturgických služeb. Účast žáků na čtvrtečních 
mších sv. byla stejná jako v předchozím roce. 
U příležitosti dne církevních škol proběhla pouť celé školy do farního kostela sv. Václava v Lubině.  
V měsíci říjnu se žáci scházeli před vyučováním ve školní kapli ke společné modlitbě desátku růžence. 
Příležitost ke svátosti smíření (duch. rozhovoru) byla pravidelně každý čtvrtek a mimořádně před vánočními  
a velikonočními svátky a na konci školního roku. Tato nabídka je žáky využívána. 
Zaměstnanci školy se pravidelně dvakrát týdně scházeli k modlitbě breviáře. 
 
4. oblast koinonia : 
Žáci byli vedeni pracovat ve skupinách, účastnili se zážitkových projektů, orientačních dnů a duchovní obnovy. 
Vše s důrazem na společenství. Žáci si mohli odnést zkušenost, že ke společným akcím patří i náboženský 
rozměr života. 
 
Vypracoval 5. 9. 2016 Jan Žižlavský a P. Jiří Ramík 
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11.  Školní družina a školní klub 

Pedagogičtí pracovníci ve školní družině a školním klubu  
 
 
 
 
 
 

1. Školní družina 

Ve školním roce bylo do dvou oddělení školní družiny přihlášeno 50 žáků z první až třetí třídy. Kapacita družiny 
byla zcela zaplněna. Ranní družinu navštěvovalo průměrně 15 dětí. 

V tomto školním roce jsme si přiblížili život našich babiček a dědečků. Každý měsíc jsme pozvali dědečka nebo 
babičku, aby nám popovídali o době jejich dětství, jak se žilo v rodině, jaké to bylo ve škole, o domácích 
zvířátkách, o koních, co se kdysi vařilo a jedlo. Také jsme vyrobili spoustu dárků pro seniory, sportovali jsme 
v tělocvičně nebo venku. Navštívili jsme se výstavu betlémů, vyzdobili jsme vánoční stromeček v KDK. Připravili 
jsme besídku pro seniory a zúčastnili jsme se dvou besed v městské knihovně. Hodně času jsme věnovali 
ručním pracím, společenským hrám a tvoření. Stejně jako každý rok jsme vysadili spoustu sazeniček a letos 
poprvé i stromečky v lese.  

Veškeré dění v družině mohli rodiče i děti sledovat na webu naší školy. 

Během celého školního roku jsme podporovali přátelské chování, pomoc druhým a povzbuzovali jsme 
kamarádské chování. Celý rok jsme se snažili, aby se děti v družině cítily dobře a byly spokojené.  

2. Školní klub 

Hodnocení činnosti školního klubu v roce 2015/2016 
Školní klub zajišťuje aktivity žáků 4. a 5. tříd a žáků 2. stupně mimo vyučování. Součástí školního klubu jsou  
i kroužky. V klubu převažují aktivity odpočinkové, spontánní, zájmové a rekreační, příprava na vyučování  
a příprava programu pro žáky celé školy. 
Žáci mají možnost se samostatně rozhodovat o tom, jakou činnost budou provozovat v rámci stanovených 
pravidel. 
 
Po – tvorba školního časopisu, tělocvičné aktivity  
Út – PC učebna, internet, referáty; šipky, ping pong atd.   
St – vaření, pečení; PC – hry, výukové programy      
Čt – divadlo, deskové hry, výtvarné činnosti   
Pá – tělocvičné aktivity podle zájmu dětí, čajovna    
 
Žáci aktivně využívali prostor tělocvičny, multimediální učebny a učebny PC k prohlubování svých znalostí, 
vědomostí a dovedností. Členové klubu také využívali pingpongové stoly a kalčo na chodbách školy. 
Co se týká soutěží, tak mezi nejvýznamnější patřila účast v těchto soutěžích: turnaj v piškvorkách (1. místo), 
oblastní kolo soutěže mladých cyklistů - mladší kategorie a starší kategorie (obě 1. místo) a okresní kolo 
dopravní soutěže mladých cyklistů (3. místo). Ve školním klubu probíhala příprava na tyto soutěže. 
Proběhlo několik turnajů v elektronických šipkách, stolním tenise a kalču. 
Oblíbenou aktivitou bylo vaření, pečení a časové dýchánky ve školní kuchyňce. 
Žáci měli také možnost zpracovávat referáty pro potřeby vyučování, případně se jinak připravovat na výuku. 
V letošním roce jsme také úspěšně absolvovali školní akademie a vyšla čtyři čísla školního časopisu Lambada. 
Ten, kdo přišel do školního klubu, se určitě nenudil, protože si vždy najde činnost, která ho nějakým způsobem 
může inspirovat a může zde najít své skryté vlohy a talent. Mnohé výstupy a fotky ze života školního klubu 
naleznete na školním webu nebo na nástěnkách v prostorách školy. 
  

Pracovní za řazení Kvalifikace Délka praxe 

Vychovatelka ŠD Vychovatelka 23 let 

Vychovatelka ŠD Vychovatelka 14 let 

Vychovatelka ŠK Vychovatelka 14 let 
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12. Školská rada a rada ŠPO 

Ve školním roce 2015/2016 se konala dvě zasedání Školské rady. 
Dne 29. 9. 2015 se konaly dodatečné volby do ŠR. Mgr. Lenka Kostelníková se od 1. 8. 2015 stala 
pedagogickým pracovníkem ZŠ sv. Zdislavy, proto nemůže být ve ŠR za zákonné zástupce.  Z navržených 
kandidátů byl za zákonné zástupce zvolen Ing. Jiří Bortel.   
ŠR nyní tedy pracuje v tomto složení:  
zástupci zřizovatele – Ing. Věra Šablaturová a Mgr. Jiří Ramík; 
za pedagogické pracovníky – Mgr. Renata Kopecká a Mgr. Vladimíra Kupčíková; 
za zákonné zástupce – JUDr. Petr Holub a Ing. Jiří Bortel. 
Na říjnovém setkání vzala ŠR na vědomí výsledky doplňovacích voleb a schválila Výroční zprávu o činnosti 
školy ve školním roce 2014/2015. 
Druhé zasedání proběhlo v dubnu 2016. Školská rada projednala Rozbor hospodaření za rok 2015 a návrh 
rozpočtu ZŠ sv. Zdislavy na rok 2016. Aktuálně byla seznámena s plánovanými opravami budovy školy. 
 
Na základě § 124 až § 140 zákona 561/2004 Sb. (školského zákona) došlo ke změně právní formy naší školy  
a od 13. května 2006 jsme školskou právnickou osobou (ŠPO). Následně vznikla rada ŠPO, která je tříčlenná. 
Předsedkyní je Ing. Mgr. Markéta Zegzulková, vedoucí odboru církevního školství biskupství ostravsko-
opavského, místopředsedou je Ing. Zdeněk Miketa a členem je Ing. Marta Hrušková. Rada ŠPO se sešla 
v období školního roku 2015/16 třikrát a na svých jednáních projednala a schválila účetní závěrku ŠPO za rok 
2015, změny Vnitřního mzdového předpisu a návrh rozpočtu na rok 2016. Projednala navýšení kapacit ve školní 
družině, klubu a jídelně.  

13. Výro ční zpráva o poskytování informací 

za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu 
k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchova k zajištění jednotného 
postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999 
v platném znění. 

 

Celkový počet písemných žádostí o informace 0 

Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 

Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí  
o neposkytnutí informace: 

0 

Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona 0 

Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v kanceláři školy. 

 

14. Údaje o hospoda ření školy v roce 2015 

a. Příjmy (v K č)  

1. celkové příjmy 11 956 113 Kč 

  

b. Výdaje (v K č)  
1. investiční výdaje 0 Kč 

2. neinvestiční výdaje celkem 11 881 038 Kč 
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15. Klub rodi čů a přátel školy 

Při škole aktivně pracuje občanské sdružení Klub rodičů a přátel Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. 
Správní rada KRPŠ se skládá z devíti rodičů – zástupců každé třídy a tří zástupců školy (dvou pedagogických  
a jednoho nepedagogického pracovníka). Správní rada se schází každé dva měsíce a spolupracuje s vedením 
školy. 
V prosinci loňského školního roku uspořádal Klub rodičů pro žáky 1. stupně Mikulášskou besídku s nadílkou  
a návštěvou živého Mikuláše s čertem jako vzpomínku na předškolní léta. Žáci 1. stupně nakonec dostali 
nadílku sladkostí a domácích pečených perníčků, které upekli rodiče. Nadělovalo se i na druhém stupni, starší 
žáci dostali také pamlsek. 
V měsíci říjnu KRPŠ se spojil s Radou žáků, aby ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava upořádali 
potravinovou sbírku na pomoc potřebným. Během tří dnů se nám podařilo nashromáždit celkem 102 kg 
trvanlivých potravin, v hodnotě cca 5226,- Kč, které nakonec PB Ostrava poukázala organizaci „Fond 
ohrožených dětí.“ 
Na konci školního roku jsme jako obvykle připravili pro žáky1. stupně Sportovní den. Tentokrát žáci plnili úkoly 
zaměřené na lidské smysly, cestou jsme došli až na Bílou horu, jenom špatná viditelnost nám zabránila, 
abychom se podívali na školu shora – z rozhledny, tak snad se to povede příště. Ve vzduchu už byly cítit 
prázdniny, ale nezmokli jsme. 
Pro rodiče a příznivce školy jsme v lednu ve spolupráci s katolickou besedou uspořádali společenský večer 
s názvem „Tentokrát spolu“. Plesová sezona byla krátká, tak jsme se rozhodli uspořádat náš společenský večer 
společně s farním plesem farnosti Kopřivnice.  
Druhou oblastí naši činnosti je financování aktivit a přerozdělovaní příspěvků popřípadě darů. Letos jsme 
podpořili finančně orientační dny žáků 2. stupně, lyžařský výcvik, soustředění sboru, cestovné na soutěže, 
dárky na Mikulášskou nadílku, ozvučení koncertu Zdislava Zdislávce, odměny na sportovní den a pro žáky  
na konci roku. 
KRPŠ se snaží pracovat s vyrovnaným rozpočtem, tzn., snaží se všechny příjmy využívat ve prospěch žáků  
ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice. 

16. Závěr 

V průběhu školního roku se zdárně podařilo dotáhnout do konce náročná jednání o odkoupení budovy 
zřizovatelem školy. V prosinci 2015 zastupitelstvo města Kopřivnice schválilo prodej budovy a od 1. března 
2016 je škola v nájmu nového vlastníka budovy, Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě.  
Tím se otevřela se možnost zintenzivnit práce na opravách budovy školy. Škola může využívat další prostory 
budovy a ve spolupráci se zřizovatelem zahájit práce na řešení bezbariérovosti. Do budoucnosti se stabilizovala 
situace školy z pohledu zřizovatele školy i občanů, kteří mají zájem o zachování církevní školy v Kopřivnici. 
 
O dobré pověsti školy svědčí vzrůstající zájem rodičů o naši školu.  Od nového školního roku otevře škola dvě 
první třídy. Ani v letošním roce jsme z kapacitních důvodů nemohli uspokojit zájem všech rodičů dětí, které 
končí vzdělávání v pátém ročníku na některé z blízkých malotřídních škol a od šestého ročníku chtěli přestoupit 
k nám. 
 
Závěrem výroční zprávy chci poděkovat za aktivitu a pracovitost zaměstnancům, aktivním rodičům, zástupcům 
zřizovatele školy a všem, kteří naší škole pomáhají a mají zájem, aby se škola i nadále rozvíjela. 
 
V Kopřivnici dne 11. 10. 2016 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Janek 
ředitel školy 

 
Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 12. 10. 2016. 
Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena Školskou radou dne: 3. 11. 2016. 
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