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„

Pomáháme svým žákům být sám sebou a nebýt sám,
být připraven a nebýt zaskočen.
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Jiný pohled na žáky
darované. O úspěchu našich prvňáčků
v této soutěži se dočtete na jiném místě
této výroční zprávy. Cenné pro nás není jen
to, že Hanka překonala své velké krize, ale
především podpora a pomoc, jakou jí spontánně projevili její bývalí spolužáci napříč
všemi ročníky. Hance samozřejmě přejeme
mnoho štěstí v jejích dalších zápasech.
Současná základní škola by podle odborníků, různých institucí i veřejnosti měla
kromě naukové a vzdělávací složky plnit
mnoho dalších úkolů. Jedním z nich, a bezesporu velmi důležitým, je rozvíjení osobnostní a charakterové stránky žáků. Jsme
proto rádi, když nám naše práce přináší
i jiné pohledy na naše žáky než jen skrze
známky a výsledky testů. V právě uplynulém školním roce jsme zažili dva mimořádné
příběhy, které naše zažité školní pohledy
na žáky změnily podstatným způsobem.
Doslova se zatajeným dechem jsme sledovali osud naší bývalé žákyně Hanky, která
se pomalu zotavovala po těžké nehodě,
a radovali jsme se z každé zprávy o zlepšení. Z iniciativy dětí a učitelů byly uspořádány různé akce a sbírky na Hančinu podporu.
Některé třídy se s tématem Srdce pro
Hanku zapojily i do soutěže Srdce s láskou

Další nezvyklá příhoda se stala před
koncem školního roku. Na dveře ředitelny
zaklepala starší paní. Byla svědkem situace,
kdy se dva chlapci (později jsme zjistili, že
se jedná o naše žáky Tomáše a Martina)
velmi pohotově postarali o její sousedku,
které se na ulici udělalo nevolno. Chlapci jí
poskytli první pomoc a zavolali záchrannou
službu. Naše návštěvnice přišla chlapcům
za svou sousedku poděkovat. Jednání, kterého byla svědkem, je podle ní mimořádné.
Jsme rádi, když se mimořádných akcí nebojí
děti, které máme v naší školní péči, když
si vědí rady v náročných situacích, které
někdy může běžný život přinést.

Dále bych mohl zmínit množství dalších
příkladů, kdy se naši žáci zajímají o lidi i dění
kolem sebe, navštěvují seniory v DPS,
účastní se sbírek pro Charitu, jsou zapojeni
v adopci na dálku a podobně.
Tento školní rok byl výjimečný také svým
pořadovým číslem. Devět sice není číslo
„kulaté“, ale ve školním životě má význam
plnosti. Devět let je totiž doba povinné
školní docházky. Před devíti lety do tehdy
nově zřízené církevní školy nastoupili noví
prvňáčci, nyní jsme se s nimi jako s deváťáky rozloučili a vyslali je do další etapy
jejich života. Přeji jim i Vám všem ostatním
hojnost Boží milosti a požehnání.

Ing. Ludvík Kostelanský
ŘEDITEL ŠKOLY

Škola - základ života
Je nám dobře známé úsloví „škola - základ
života“. I tato slova mohou být různě
chápána. Jeden český misionář působící
dlouhá léta v Japonsku mluvil o tom, jak
mnoho místních rodičů dělá nesmírně
mnoho proto, aby umožnili svým dětem od
raného mládí až do dospělosti to nejlepší vzdělání. Tomuto cíli podřizují úplně
všechno. Vidí v tom budoucnost nejen pro
své děti, ale pro sebe i svůj stát. Dobře,
že najdeme i u nás takové rodiče, patří jim
poděkování za jejich úsilí. Ale zdaleka to

není u všech rodin ani dětí uplatnitelný způsob, protože situace rodin je velmi rozdílná
a také schopnosti a obdarování dětí nejsou
na stejné úrovni. Jak můžeme jinak naplnit
toto moudré úsloví „škola - základ života“?
Základ je vždy nejen ve stavebnictví, ale
i v jiných oblastech to, co je dobré udělat
poctivě, jinak se celé věci uškodí nebo
nedopadne dobře.
Moc bych si přál, a za to jsem na počátku
nového školního roku 2017–2018 ve

farním kostele sv. Andělů strážných ve
Veselí nad Moravou prosil, aby rodiče, žáci
i učitelé věděli, že se ve všedních dnech
tohoto roku podílejí na budování životního
základu, který bude mít různou podobu, ale
u každého musí být jeho podíl poctivý. Ať
tuto snahu Bůh požehná!

Mons. Josef Nuzík
GENERÁLNÍ VIKÁŘ A POMOCNÝ BISKUP
ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ
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| Z ÁKL AD N Í ÚDAJE Š KOLY
Úplný název školy
IZO
Sídlo
E-mailová adresa
Webové stránky
Zřizovatel
Datum vzniku
Právní forma
IČ
Bankovní spojení
Telefon

Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou
651 040 604
Školní 698, Veselí nad Moravou 698 01
skola@czsveseli.cz
www.czsveseli.cz
Arcibiskupství olomoucké
1. 7. 2008
školská právnická osoba
71 340 939
Komerční banka Veselí nad Moravou, č. účtu: 43-2476710277/0100
+420 518 309 933 - ředitel
+420 518 309 931 - sekretariát
+420 518 309 948 - zástupci ředitele

Ředitel školy

Ing. Ludvík Kostelanský, narozen 7. 4. 1959, Kuželov 154, 696 73 Hrubá Vrbka
Ředitel školy je současně statutárním orgánem školské právnické osoby.

Základní škola a školní
poradenské pracoviště

Školní jídelna

Sídlo: 		

Školní 698

Sídlo: 			

Školní 698

IZO školy:

151 040 613

IZO jídelny: 		

103 155 643

Vedoucí školní jídelny:

Ivana Kostelanská

Počet žáků ve školním roce 2016/2017:
		

437 - celkem

E-mail: 		

jidelna@czsveseli.cz

		

269 - 1. stupeň

Telefon:

+420 518 309 932

		

168 - 2. stupeň

Počet stravujících se ve školním roce 2016/ 17:

Počet zaměstnanců ve školním roce 2016/ 17:

Školní družina

53

Počet zaměstnanců ve školní jídelně:

635

8

Školní klub

Sídlo: 			

Školní 698

Sídlo: 			

Školní 698

IZO družiny: 		

171 104 994

IZO klubu: 		

171 105 001

Počet oddělení:		

4

Vedoucí školního klubu: Mgr. Markéta Randová

Počet žáků ve školní družině:

Počet žáků ve školním klubu:

100

Počet zaměstnanců ve školní družině:

4

330

Počet zaměstnanců ve školním klubu:

37

Rada školské právnické osoby
		
		
		

P. Mgr. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci, bulvas@arcibol.cz
Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí sekce školství při Arcibiskupství olomouckém, vyvozilova@arcibol.cz
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., právník, vysokoškolský pedagog, petr.kolar@vsci.cz

Školská rada
Předseda:
MUDr. Josef Tillich, zástupce rodičů, tillichj@seznam.cz
Členové:
Mgr. Štěpánka Tomčalová, pedagogická pracovnice CZŠ, stepanka.tomcalova@czsveseli.cz
		
Mgr. Iva Rolencová, pedagogická pracovnice CZŠ, iva.rolencova@czsveseli.cz
		
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., právník, vysokoškolský pedagog, petr.kolar@vsci.cz
		Petra Korvasová, zástupce rodičů, petra.korvasova@seznam.cz
		
Mons. Václav Vrba, děkan, faveselinm@ado.cz
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Počet
ročníků

Počet
žáků

Průměrný
počet žáků
na třídu

Vzdělávací program a jeho č.j.
Počet tříd

Škola

1. stupeň
2. stupeň
Školní družina
Školní klub

13
8
4
1

5
4
-

269
168
100
330

20,69
21,00
25,00
-

Celkem

26

9

437

20,81

Školní rok 2016/2017

Název zvoleného
vzdělávacího programu

Číslo jednací

Ročník

ŠVP – Církevní
základní škola (verze 4)

33/2013

1., 2., 3., 4., 6., 7., 8.

ŠVP – Církevní
základní škola (verze 3.1)

32/2013

5., 9.

Učební plán – školní rok 2016 - 2017
ŠVP - název předmětu

Zkratka

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ / ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Čj

ANGLICKÝ JAZYK

Aj

MATEMATIKA
INFORMATIKA

M

●1.

2.

Ročník – počet hodin za týden
3.
4.
5.
6.
7.

8.

8

8

7

6

6

4

4

4

3

3

3

3

3

3

5

5

5

4

5

(4+1)

(4+1)

(4+1)

Inf

(4+1)

1

PRVOUKA

Pr
Pří

1

VLASTIVĚDA

Vl

2

CHEMIE

Ch

FYZIKA

F

2

PŘÍRODOPIS

Př

2

ZEMĚPIS

Z

2
2

DĚJEPIS

D
Ov

REGIONÁLNÍ VÝCHOVA

Rgv

2

1

PŘÍRODOVĚDA

OBČANSKÁ VÝCHOVA

2

4

9.
4
(3+1)

3
4

4

4

1

1

1

(0+1)

(0+1)

(0+1)

(3+1)

2
2
2

(1+1)

2
1
2
(1+1)

2

2

(1+1)

2
2

(1+1)

2

(1+1)

2

(1+1)

2
(1+1)

1

2

2

2

1

1

1
1

(1+1)

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Hv

1

1

1

1

1

1

1

1

1

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vv

1

1

1

2

2

2

2

1

1

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Tv

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ZDRAVÍ A ČLOVĚK

ZČ

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Pč

1

1

1

1

1

TECHNICKÉ PRÁCE

Tp

PŘÍPRAVA POKRMŮ

Pp

SVĚT PRÁCE

Sp

ETICKÁ VÝCHOVA

Etv

KŘESŤANSKÁ ETICKÁ VÝCHOVA

Kev

DALŠÍ CIZÍ JAZYK ( NĚMECKÝ – RUSKÝ )

Nj/Rj

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

(0+1)

(0+1)

(0+1)

(0+1)

(0+1)

(0+1)

(0+1)

(0+1)

1
(0+1)

2

2

2

Volitelné předměty:*
NÁBOŽENSTVÍ

Náb

ČTENÁŘSKÁ A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST

Čig

FUNKČNÍ GRAMOTNOST

Fug

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:
● ŠVP – CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA (č.j. 33/2013 – verze 4)
● ŠVP – CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA (č.j. 32/2013 – verze 3.1)

1

1

1

1

(0+1)

(0+1)

(0+1)

(0+1)

21

22

24

25

1
26

1

1

(0+1)

(0+1)

(0+1)

29

30

31

32

Povinná časová dotace (celkem, v ročnících)

Nepovinný předmět:
NÁBOŽENSTVÍ

Nb

1

1

* Volitelné předměty: v 1., 2., 3., 4. ročníku – Náboženství, nebo Čtenářská a informační gramotnost (1 hodina)
		
v 6., 7., 8. ročníku – Náboženství, nebo Funkční gramotnost (1 hodina)
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| P RACO VN ÍCI Š KOLY

Organizační schéma řízení školy, kompetence

Kuchařky
Eva Břečková
Marie Kratochvílová
Pavla Machalová
Andrea Surová
Jana Zemčíková
Jana Zelinková

Uklízečky

Bc. Michaela
Zelinková
školní poradkyně

Anna Falešníková
Miluše Heráková
Alena Janásová
Lenka Korbelářová
Zdeňka Okénková
Jarmila Staňková
Růžena Vašíčková

Hana Bedravová
hospodářka školy

Ivana Kostelanská

Stanislav Vašíček
školník

vedoucí školního
stravování

Ing. Ludvík Kostelanský
ředitel školy

Mateřská dovolená
Mgr. Eva Pavliňáková
Klára Petrová
Mgr. Magdalena Zacharová

Mgr. Tomáš Just

Mgr. Markéta Randová

zástupce ředitele
pro 1. stupeň

vedoucí školního klubu

Mgr. Pavel Andrýsek

Učitelé 1. stupně
Bc. Jana Adamcová
Mgr. Jindřiška Berková
Ludmila Martínková
Mgr. Ivona Hálová
PaedDr. Monika Jakšová
Mgr. Františka Kolská
Mgr. Jiří Kuchař
Mgr. Martina Němečková
Kateřina Kapinusová
Mgr. Alena Smetková
Mgr. Anna Šrámková
Mgr. Štěpánka Tomčalová
Mgr. Jitka Vojáčková

Vychovatelé školní
družiny
Jakub David (hlavní vychovatel)
Bc. Bohumila Andrýsková
Jarmila Hamšíková, DiS.
Bc. Eva Michálková, MBA
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statutární zástupce
zástupce ředitele
pro 2. stupeň

Učitelé 2. stupně
Mgr. Petr Buchtela
Mgr. Jana Hanková
Mgr. Jana Hlaváčková
Mgr. Aleš Kalina
Mgr. Markéta Kolářová
Mgr. Jiřina Kozumplíková
Mgr. Aleš Mička
Mgr. Markéta Randová
Mgr. Iva Rolencová
Mgr. Barbora Špirudová
Mgr. Jitka Štípská
Bc. Jitka Thirkettle
Mgr. Věra Záňová

Vychovatelé školního
klubu
Bc. Bohumila Andrýsková
Mgr. Jiřina Kozumplíková
Mgr. Jiří Kuchař

Asistent pedagoga
Bc. Bohumila Andrýsková
Jakub David
Jarmila Hamšíková, DiS.
Bc. Michaela Zelinková

Údaje o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků včetně
řídících pracovníků školy

Personální oblast

Počet
zúčastněných
pracovníků

Přepočetný
počet

Prům. plat. třída

28,49

12,09

3,59

9,14

Semináře výchovného poradce

3

Asistenti pedagoga

1,1

7,00

Semináře školního metodika prevence

1

Provozní pracovníci

7,50

2,70

Mentoring

1

THP

1,0

10,0

Žákovské parlamenty - supervize

5

Kuchařky

8,0

5,25

BOZP

34

Kurz Etická výchova

6

Jak se maluje půdou

2

Pracovníci
Učitelé
Vychovatelé

Odborná a pedagogická způsobilost

Typ kurzu
Výpočetní technika a ICT technolgie

12

Autismus, ADHD

1

Celkový počet pedagogických pracovníků

34

Dotace EU

2

Z toho odborně a ped. způsobilých

32

Čtenářské dílny, komunikace

4

Sfumato – splývavé čtení

5

Vychovatelé ŠD

3

Matematika

1

Dějepis

1

Český jazyk

2

Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
muži

ženy

do 35 let

1

5

35 - 50 let

2

12

nad 50 let

5

7

Pracující důchodci nepobírající důchod

0

0

Pracující důchodci pobírající důchod

0

2

Celkem

8

24

Pedagogičtí pracovníci se dále zúčastnili řady krátkodobých akcí
a seminářů pořádaných Pedagogickým střediskem Hodonín, Úřadem práce Hodonín, Pedagogicko-psychologickou poradnou.
Pro zvyšování odborné způsobilosti pedagogických pracovníků odebírá škola tyto časopisy:
Prevence, Rodina a škola, Katolický týdeník, Počítač pro každého, Integrace a inkluze, Učitelské noviny, Český jazyk, Golem, Živá historie,
Speciál pro školní družiny, Třídní učitel

Pedagogický sbor
První řada zleva: Anna Šrámková, Věra
Záňová, Iva Rolencová, Ludmila Martínková, Pavel Andrýsek, Ludvík Kostelanský,
Petr Buchtela, Markéta Kolářová, Markéta
Randová, Kateřina Kapinusová, Aleš Kalina
Druhá řada zleva: Jana Zelinková, Jana
Adamcová, Michaela Zelinková, Jindřiška
Berková, Monika Jakšová, Jana Hlaváčková, Jana Hanková, Jakub David
Třetí řada zleva: Martina Němečková,
Eva Břečková, Hana Bedravová, Andrea
Surová, Jitka Thirkettle, Jana Zemčíková,
Jiřina Kozumplíková, Jarmila Hamšíková,
Marie Kratochvílová, Zdeňka Okénková,
Jitka Vojáčková, Ivona Hálová, Jiří Kuchař
Čtvrtá řada zleva: Tomáš Just, Barbora
Špirudová, Ivana Kostelanská, Bohumila
Andrýsková, Alena Smetková, Františka
Kolská, Stanislav Vašíček, Růžena Vašíčková, Roman Vlk, Štěpánka Tomčalová
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| VÝSL ED KY V ÝCHOVY A VZDĚ LÁVÁN Í

Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Počet žáků

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Opakují

Zápis k povinné školní docházce
na školní rok 2017/2018

Ročník

(k 30. 6. 2017)

1.

57

57

0

0

0

2.

44

41

3

0

0

3.

55

52

2

0

0

4.

62

38

23

0

0

Tělesné postižení

Zapsáno

Požádáno
o odklad

Nastoupilo

87

17

65

Individuální integrace
Typ postižení

Ročník

Počet žáků

8.

1

5.

50

33

17

0

0

Sluchové postižení (stř. těžké)

2., 4.

2

Celkem za
I. stupeň

268

221

45

0

0

Mentální postižení (lehké)

3., 4.

2

6.

46

28

17

1

1

Autismus

2.

1

Vývojové poruchy učení

-

0

7.

44

23

20

1

1

8.

43

20

23

0

0

9.

33

16

17

0

0

Celkem za
II. stupeň

166

87

77

2

2

Celkem za
školu

434

308

122

2

2

Celkem

6

Údaje o výsledcích inspekce
Ve školním roce 2016/2017 neproběhla ve škole žádná inspekční
kontrola.

Snížený stupeň z chování
Stupeň chování

Počet

2

1

3

1

Údaje o preventivních pracovnících
školy
2. stupeň

neomluvených hodin

0

58

průměr na jednoho žáka

0

0,35

11 150

10 412

41,91

62,72

omluvených hodin
průměr na jednoho žáka

Počet absolventů ZŠ
Ročník

Počet žáků

9. ročník

33

nižší ročník

1

Celkem

34

Údaje o přijímacím řízení na střední
školu, školní rok 2016/2017
Přijatí žáci
Gymnázia
4leté
studium

6leté
studium

8leté
studium

SOŠ

SOU

Umělecké
obory

12

-

-

12

9

1
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Dosažené
vzdělání

1. stupeň

Fyzický
počet

Přehled absence

Výchovný poradce

1

VŠ

Školní metodik prevence

1

VŠ

Školní poradce

1

VŠ

Školní speciální pedagog

0

-

Asistent pedagoga

4

SŠ

Pracovníci

D U C H OV NÍ Ž I V OT Š KO LY |
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Duchovní život školy
Naše škola zakládá výchovu svých žáků na
křesťanských hodnotách, proto je duchovní
život nedílnou součástí celého výchovně
vzdělávacího procesu.
Výuka náboženství je zařazena jako předmět
povinně volitelný (v tomto školním roce
s výjimkou 5. a 9. ročníků, kde je ještě naposledy náboženství zařazeno jako předmět
nepovinný). Mezi povinné předměty v 9.
ročníku patří křesťanská etická výchova.
V přípravném týdnu učitelé a ostatní zaměstnanci školy společně podnikli jednodenní pouť na Svatý Hostýn. Na programu
byla mše sv. v bazilice, projítí Svatou branou
a následný zábavně formační program.
Čtyřikrát do roka (začátek a konec školního
roku, doba vánoční a velikonoční) slavíme
školní mši svatou ve farním kostele. Žáci se

zapojují čtením z Písma, ministrováním, přinášením darů a spolu s pedagogy zpěvem
ve schole. Těchto bohoslužeb se účastní
i rodiče a příbuzní žáků, pozvaní hosté
a ostatní farníci.

těchto křesťanských svátků.
S farností naše škola spolupracuje například
při Misijní neděli, Tříkrálové sbírce a farním
dnu.

Školní kaplan navštěvuje hodiny češtiny,
vlastivědy a dějepisu s křesťanskými tématy: např. sv. Václav, tříkrálový příběh, Bible,
poselství Velkého pátku. A jednou za měsíc
má pro pedagogy tzv. „Budíčky“. V tomto
školním roce byly jejich tématem skutky
tělesného milosrdenství.
Každoročně se žáci zapojují do mezinárodní iniciativy „Milion dětí se modlí
růženec“ a soutěže Bible a my.
Před vánočními a velikonočními prázdninami se žáci v rámci projektových dnů
něco více dozví o původu a poselství

Křesťanská výchova
Předávání křesťanských hodnot na CZŠ
probíhá především prostřednictvím výuky
náboženství, které je vyučováno v rámci
povinně volitelných předmětů. V 9. ročníku je
náboženská výchova zakomponována v předmětu Křesťanská etická výchova, která je pro
všechny žáky devátých tříd povinná. Cílem
tohoto předmětu je seznámení s etickými
principy křesťanství. Žák poznává křesťanství jako náboženství, na jehož základě se
utváří evropské myšlení, buduje se kultura
a formuje morálka. Předmět zahrnuje základní

povědomí o křesťanské nauce, které pomůže
rozšířit všeobecný kulturní přehled všech
dětí bez ohledu na jejich vyznání.
S křesťanskou výchovou, respektive s vedením ke křesťanským hodnotám, se můžeme setkat i mimo výuku náboženství, a to
jednak v jiných provázaných předmětech,
jako jsou například etika a výchova ke zdraví,
ale i v rámci celkového působení školy. CZŠ
se také zapojuje do nejrůznějších projektů
založených na křesťanské nauce, jako jsou

Bible a my, modlitba sv. růžence apod. Škola
organizuje projekty, které mají za cíl dětem
přiblížit důležité křesťanské svátky, jako
jsou Vánoce a Velikonoce. Školní družina
i školní klub se rovněž podílejí na nenásilném
předávání křesťanských hodnot, a to především v projektu „Tvoříme se seniory“ pod
vedením paní vychovatelky Hamšíkové. Také
úzce spolupracuje s panem kaplanem a panem děkanem, kteří se podílí i na vánočních
a velikonočních projektech.

Soutěž Bible a my
Soutěž Bible a my má za sebou bohatou historii. Její počátky sahají
až do roku 1993. Cílem soutěže je umožnit všem žákům a studentům na základních a středních školách v naší zemi setkat se s touto
nejpřekládanější knihou světa a blíže ji poznat. Hlavním cílem je však
dětem zprostředkovat a předat bohatství (hodnoty literární, kulturní,
mravní i duchovní), které tato kniha představuje a tímto zajímavým
způsobem tak upozornit na její aktuálnost i v dnešní době. Soutěž
je dobrovolná a otevřená křesťanům různých vyznání, lidem jiných
vyznání i bez vyznání. Ve školním roce 2016/2017 se školního kola
soutěže Bible a my zúčastnilo 42 dětí ve 3 kategoriích. Všichni tři
výherci (Alžběta Zavřelová, Josef Tillich a Vojtěch Kolář) reprezentovali školu v okresním kole, které se konalo na ZŠ Marie Kudeříkové
ve Strážnici.
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Milion dětí se modlí
růženec
V měsíci říjnu proběhla tradiční celosvětová
akce – Milion dětí se modlí růženec, do které
se zapojili i žáci z naší školy. Akce se nese
v duchu výroku Otce Pia: „Když se milion dětí
pomodlí růženec, ve světě zavládne mír.“ Cílem je, aby se každý rok 18. října v 9.00 hodin
milion dětí z celého světa sjednotil v modlitbě růžence s úmyslem za jednotu a pokoj na
Zemi. Společná modlitba růžence probíhala
od 9:00 hodin v prostorách gymnastického
sálku. Celkem se účastnilo 40 dětí (ze 4. - 9.
tříd), které se aktivně podílely jak na přípravách, tak i na celém průběhu akce.

Vánoční projekt
Cílem vánočního projektu je seznámit děti
s pravým vánočním příběhem a poznat
tak skutečnou podstatu a význam těchto
svátků. Dále také naučit děti vnímat Vánoce
jinak než jako komerční událost a pomoci jim
poznat jejich duchovní hodnotu. Projektu se
účastní první i druhý stupeň, proto je jeho
program přizpůsoben věku dětí. Probíhá
celý vyučovací den, a to formou přednášek,
dramatizace, výtvarného tvoření, exkurzí
po místních památkách, formou výstav
i návštěvou zajímavých hostů.

Velikonoční projekt
Probíhá podobně jako projekt vánoční, jeho
stěžejním tématem jsou však největší křesťanské svátky – Velikonoce. Cílem tohoto
projektu je přiblížit dětem Velikonoce i jinak
než jen jako svátky jara. Projekt má děti seznámit s historicky důležitými událostmi, jež
se udály v době Velikonoc, a ukázat jim jejich
nepostradatelný smysl a význam, který pro
křesťany představují.

Povídání na faře
Před významnými křesťanskými svátky se
děti ze školní družiny vydaly na návštěvu
na faru, případně pozvaly do družiny pana
kaplana, či otce děkana, kteří jim svým
zajímavým povídáním tyto svátky přiblížili.
Děti se blíže seznámily také např. s životem
sv. Mikuláše, sv. Martina i s životem
Matky Terezy, která byla v říjnu roku

2016 svatořečená. K této příležitosti byla
v kostele sv. Andělů strážných uspořádána
výstava o životě a díle této pozoruhodné
osobnosti, kterou děti v rámci ŠD i v rámci
výuky navštívily.

Tvoření se seniory
Projekt funguje druhým rokem a zaměřuje
se na pravidelné setkávání dětí a seniorů
z Denního stacionáře Zdislava. Jeho hlavním
cílem je učit děti úctě ke stáří a rozvíjet
u nich sociální cítění, toleranci a empatii.
Zároveň má také předat energii starší generaci a umožnit oběma rozdílným světům se
navzájem poznávat a učit se od sebe.

Adopce na dálku
Naše škola ve spolupráci s občanským sdružením ADRA adoptovala dívku Bethi Baskey
z Bangladéše.
ADRA je mezinárodní nezisková organizace. Pomáhá lidem v krajní nouzi, těm, kteří se bez cizí
pomoci neobejdou. Program BanglaKids se zabývá podporou vzdělávání chudých bangladéšských dětí a zároveň se snaží zlepšit jejich životní podmínky. I v letošním roce je díky naší
finanční pomoci Bethi umožňováno vzdělání ve škole ve vesnici Tallapara.
Děkujeme za spolupráci a finanční podporu.
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nehodě. Její léčení je zdlouhavé. Rádi
bychom Haničku povzbudili, přestože jsme
ji osobně neznali, uvědomujeme si, že i tak
patříme do totožného společenství – společenství dětí sdílících budovu naší církevní
základní školy – budovu, která vzdělává,
utváří, vychovává, posiluje „velká srdce
malých školáků“ k potěše všem, kteří ji potřebují. Námi vyrobené školácké srdce patří
Haničce Botkové, neboť my věříme, že z ní
opět bude prvňačka – středoškolačka, že
si opět nasadí aktovku a otevřou se jí vrata
její vysněné školy.

Kluci a holky z 1. A

Srdce s láskou darované
Srdce s láskou darované
Smutná zpráva o prázdninovém vážném
zranění Hanky Botkové (absolventky deváté
třídy) v našem kantorském sboru iniciovala
ochotu přispět na její nákladnou a dlouhou
léčbu. Během naší pracovní porady vyvstala
řada námětů k tomuto účelu. Účast v soutěži Srdce s láskou darované se ukázala
být jedním z báječných počinů k povzbuzení
nemocné Hanky. Soutěž je určená dětským
kolektivům, přepokládá tvorbu srdce libovolné velikosti z libovolného materiálu, výrobek
doprovází text, z něhož by mělo být zřejmé,
komu a proč srdce darují. Kolektivy žáků
naší školy napříč všemi ročníky vyráběly
rozmanitá SRDCE pro Hanku, z nichž jsme
utvořili výstavu ve školní jídelně. Fotografickou dokumentaci výrobků s průvodními
texty jsme dále postoupili organizátorům
soutěže. Moje třída prvňáčků přispěla do
výstavy Srdcem školáckým, které je dílem
ochoty věnovat svůj čas, kreativity a v prvé
řadě empatické reakce jedné z maminek
mých žáků. Paní Jana Nejezchlebová s námi
celou dobu tvořila a těšila se z pracovního
nasazení dětí a výsledné podoby výrobku.
Další rodiče přispěli materiálem a já jsem
si v úžasu uvědomovala, že obdarovanou
jsem také já, vždyť to „srdce školácké“ se
projevuje právě i nadšením rodičů se školou
- učiteli spolupracovat.

Srdce školácké
Každou základní školu tvoří devět postupných ročníků. Deváťáci, jak známo, jsou ti
nejstarší, my – prvňáčci jsme vlastně školními benjamínky. Každý z nás se na školu
moc těšil, s obdivem jsme ji mnozí míjeli
ráno cestou do mateřinky, odpoledne zase
z mateřinky domů. Mohutná dřevěná školní
vrata jako by svým úctyhodným rozměrem
dávala znát: „Pozor, pozor, já jen tak někoho
dovnitř nepustím! Beru kamarádské holky
a kluky. Beru natěšené holky a kluky. Beru
ohleduplné holky a kluky. Beru zvídavé
holky a kluky. Beru děti odhodlané k práci,
takové děti, jež se nezaleknou drobných
neúspěchů, děti, co se pustí i do zdánlivě
náročných úkolů, děti, které ví, že právě ty
náročné úkoly se dají zvládnout prostřednictvím spolupráce.“ Milá školo, takových
dětí je přece plno v našem městě. Ty sama
jim za svými těžkými vraty poskytuješ
báječný prostor k žádanému rozvoji. Najdeš
vůbec nějakou skulinku pro nás malé, kteří
bychom rádi dovnitř? Škola to má dobře
promyšlené, aby mohla přijmout nedočkavé budoucí prvňáčky, loučí se vždy
před letními prázdninami s nejzkušenějšími - s deváťáky. Těm chlapákům my tedy
vděčíme za své pyšné žákovské pozice.
Onu pomyslnou žákovskou štafetu jsme
přebrali také od Haničky. Ovšem v době,
kdy se měla těšit z letních prázdninových
aktivit, utrpěla těžké zranění při dopravní

Fotografiemi výrobku i celého výrobního
procesu společně s doprovodným textem
jsme porotu soutěže natolik zaujali, že jsme
získali ocenění za 3. místo v celostátní
soutěži Srdce s láskou darované v kategorii
MŠ + 1. a 2. ročníky ZŠ. Slavnostní vyhlášení
proběhlo 22. května v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v Praze za
účasti předsedy PS Parlamentu ČR, zástupců poroty - některých herců Studia Ypsilon,
partnerských firem a společností soutěže
a především samotných organizátorů – ANTECOM a OPTYS.
Z úspěchu máme velkou radost, ovšem
mnohem větší sdílíme z pokroků Hanky, do
dalších jí přejeme hodně sil, pevnou vůli,
trpělivé učitele a pečovatele, empatické
kamarády s velkým láskyplným srdcem.

Za kolektiv 1. A Štěpánka Tomčalová
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Vyhodnocení splnění cílů minimálního programu
prevence sociálně patologických jevů
společných zajímavých zážitků. Proběhlo
mnoho aktivit, her a činností, jejichž cílem
bylo stmelení a utužení třídního kolektivu
a vzájemných vztahů mezi žáky. Všichni žáci
si kurz velmi užili a domů přijeli plni zážitků
a dojmů.
Ve dnech 15. a 22. 9. 2016 proběhl v naší
škole, ve 2. a 6. ročníku, preventivní program Sboru dobrovolných hasičů „HASÍK“.

Ve školním roce 2016 - 2017 bylo nově
vytvořeno z podnětu ředitele školy školní
poradenské centrum, ve kterém budou od
nového školního roku koordinovaně spolupracovat výchovná poradkyně, kariérová
poradkyně, školní poradkyně - psycholožka
a metodik prevence, pod vedením zástupce
ředitele školy. Toto centrum začalo pracovat
už v únoru 2017 schůzkami před začátkem
vyučování a od září bude mít rozvrhem vytvořeny podmínky pro práci v době vyučování. Žáci naší školy měli již tradičně možnost
uplatnit svůj názor a na vlastní podnět
pohovořit se školním poradcem o nedostatcích ve vztazích v kolektivu a byly jim
k tomu vytvořeny podmínky i v době výuky.
Stejně tak využívali možnosti konzultací
s výchovnou poradkyní a metodikem
prevence. Kolektivu pedagogů a zaměstnanců Církevní základní školy ve Veselí nad
Moravou se dařilo vytvářet pohodové klima
ve třídách tak, aby žáci a vyučující dokázali
hovořit otevřeně a s důvěrou o problémech
v třídních kolektivech a ve škole. Na jednotlivé poradce se obraceli nejen kolektivy tříd,
ale i jednotlivci, kteří měli o rozhovor zájem,
možnosti porady s nimi využívali i členové
pedagogického sboru a další zaměstnanci
školy. Žáci také často využívali možnost
posezení v „čajovně“ před vyučováním
a o velkých přestávkách na pracovišti
školního poradce.
Na vývoji a udržování přátelských vztahů
mezi žáky se podíleli jak vyučující jednotlivých předmětů, tak akce pořádané vedením
školy na podnět výchovného poradce
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gických jevů a také akce školního klubu
U Sovy Církevní základní školy ve Veselí nad
Moravou. Přispěli i ostatní zaměstnanci
naší školy – včetně příjemného prostředí
v jídelně, které vytvořily naše kuchařky,
čistota všech prostor školy – práce našich
uklízeček a v neposlední řadě funkčnost
veškerého zařízení, za což patří velký dík
našemu panu školníkovi. Mezi našimi žáky
nebyly zaznamenány případy snižování lidské důstojnosti.
Naši žáci jsou permanentně vychováváni ke zdravému životnímu stylu,
který chrání žáky před
sociálně patologickými jevy také v rámci
předmětů a možností
daných školním vzdělávacím programem. Velký
kus práce ve stejném duchu
byl také odveden v odpoledních
zájmových kroužcích a v mimoškolní
činnosti pořádané ve dnech prázdnin, volnech ředitele školy i o víkendech.
V rámci prevence nežádoucích jevů proběhly ve školním roce 2016-17 následující akce:
Žáci 6. ročníku se ve dnech 19. - 21. 9.
2016 zúčastnili seznamovacího kurzu
v areálu Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku (v rámci projektu „Seznamujeme se“).
Během pobytu se žáci učili spolupráci, pomoci a vzájemné toleranci ve svých třídních
kolektivech, měli možnost získat spoustu

Děti ve 2. ročníku se dozvěděly: Kdo to
jsou hasiči, co je jejich práce (hasiči a moje
osobní zkušenost s nimi), jak poznáme
hasiče (ukázka dýchacího přístroje), co je to
bezplatná telefonní linka tísňového volání,
v čem je nebezpečné zneužití tísňových
telefonních čísel, jak správně nahlásit požár.
Další témata: Hasiči jedoucí k zásahu a děti
na silnici. Který oheň je „dobrý“ a který oheň
je „zlý“ (proměna dobrého ohně ve zlý). Nalezené zápalky a „hra“ s nimi. Co dělat, když na
mě hoří oblečení a jaké jsou základní zásady
první pomoci při jednoduchých popáleninách. Odkud hrozí nebezpečí u nás doma
a na co nezapomenout při odchodu z domu.
Jak poznám, když hoří u nás doma, a co dělat. Domácí únikový plán, způsob vyhlášení
poplachu a únikové cesty na škole. Co je to
varovný signál a co budu dělat, když
jej uslyším.
V 6. ročníku probíraly děti
témata: Hasiči a moje
nové osobní zkušenosti s nimi (upřesnění dalších činností hasičů).
Co je to IZS a číslo112
- jednotné evropské
číslo tísňového volání.
Nahlášení dopravní nehody a hlášení události pomocí
krátké textové zprávy (SMS).
Širší souvislosti přeměny „dobrého“
ohně v oheň „zlý“, a to především ve vztahu
k nezodpovědnému jednání dětí i dospělých
(zodpovědnost za mladší sourozence).
Podrobnější a více aktivní první pomoc při
popáleninách. Co to jsou hasicí přístroje
a „ohňový trojúhelník“. Lesní požáry a požáry
v přírodě. Další informace týkající se tématu
„Na co nezapomenout při odchodu z domu“.
Jak poznám, když hoří u nás doma, a co
dělat (odkud hrozí nebezpečí u nás doma).
Nebezpečné plyny při požáru, první pomoc
při nadýchání se kouře a co to je požární
hlásič. Únikové cesty veřejných budov
a požární poplach v naší škole. Co je to va-

rovný signál a co dělat, když jej uslyším. Co
dělat, když bude nařízena evakuace z místa
bydliště - zásady opuštění bytu a obsah
evakuačního zavazadla. Jak se budu chránit
při úniku nebezpečných látek (prostředky
improvizované ochrany - rozdíly oproti utěsnění místnosti při požáru). Další nebezpečí
v přírodě i ve městě.

Žáci našich 6., 7. a 9. ročníků se zúčastnili 20. 10. 2016 preventivního pořadu
Abatop z. s., zaměřeného na informace
o holocaustu a prevenci kyberšikany.
ABATOP z. s. je křesťanská organizace, která
napomáhá a působí v oblasti prevence
patologických jevů. Vyvíjí vzdělávací a osvětovou činnost se zaměřením především na
nemoc AIDS a prevenci rizikového chování
v oblasti vzniku závislostí, návykových látek
a drog. Naše děti získaly množství nových,
užitečných a přínosných informací, které jim
pomohou vyhnout se nežádoucím jevům.

Naše škola uspěla v Programu podpory
etické výchovy Nadačního fondu Josefa
Luxe. V úterý 1. listopadu 2016 přebrali
ocenění za 1. místo ředitel školy Ing. Ludvík
Kostelanský a zástupce ředitele Mgr. Tomáš
Just z rukou paní Věry Luxové, pana poslance PS Parlamentu ČR Jiřího Miholy, paní po-

slankyně Evropského parlamentu Michaely
Šojdrové a jednatelky Fondu J. Luxe Marie
Novákové.
Předávání se uskutečnilo na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Preventivní pořad PČR pro žáky našich 9. tříd
s tématem „Trestní odpovědnost“ proběhl
v učebně etické výchovy 22. 2. 2017. Pan
poručík Zámečník z krajského ředitelství
policie JMK zasvětil naše nejstarší žáky do
problematiky přestupků a trestné činnosti
páchané nezletilými a mladistvými, upozornil
je na trestně právní odpovědnost vyplývající
z nezákonného, leckdy zdánlivě banálního
chování. Zabýval se problematikou krádeží,
loupeží, ale také například trestnou činností
ve spojitosti s návykovými látkami. Na závěr
odpověděl na dotazy žáků. Program byl přínosem pro všechny zúčastněné a děkujeme
PČR za jeho provedení v naší škole.

Program ABATOP z.s. s tématikou „O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti“ proběhl
8. 3. 2017 v naší škole pod taktovkou
ředitele této křesťanské organizace, která
napomáhá a působí i v oblasti sociálně
patologických jevů. Tento tříhodinový pořad
měli možnost sledovat žáci našich 8. a 9.
ročníků. Přednáška na velmi vážné téma,
provedená interaktivním způsobem, za
využití audiovizuální techniky, velmi vtipným
a přitom hluboce zasvěceným lektorem
s mnoha zkušenostmi, získanými z praxe
v Evropě, Asii a Africe, děti zcela pohltila
a nenásilným způsobem je doslova „zatlačila
do židlí“. Naši žáci dostali velké množství
zcela nových, užitečných informací. Pořad
splnil svůj účel a byl velkým přínosem pro
všechny zúčastněné.

Vietnam – brána do Indočíny byl název
výukového programu celostátního vzdělávacího projektu Svět kolem nás, kterého se
v úterý 18. dubna zúčastnili žáci 2. stupně.
Prostřednictvím videa a fotografií doplněných autentickou hudbou a vyprávěním cestovatelů jsme se vydali do jihovýchodní Asie
- do Vietnamu - země nádherných vápencových hor, tajuplných jeskynních systémů,
deštných pralesů, rýžových polí, skvělého
jídla a usměvavých lidí. Poznali jsme dávnou
historii, hrůzy vietnamské války a také atmosféru dnešního vietnamského venkova či
ruch Ho Či Minova města a hlavního města
Hanoi. Po zhlédnutí projekcí následovala
beseda s cestovateli. Pořad byl příspěvkem
v boji proti rasismu a xenofobii.

Dne 1. 6. se zúčastnili žáci osmého ročníku
v rámci občanské výchovy exkurze u Okresního soudu v Uherském Hradišti - jako
součást prevence kriminality nezletilých
a mladistvých. Žáky zde přivítal pan soudce
Mgr. Jiří Přibyl, který všem vysvětlil postup
při soudním jednání, právní funkce státního
zástupce, obhájce a soudce. Poté následovalo soudní řízení, které bylo pro žáky velmi
poutavé a poučné do jejich dalšího života.

Děti prvního stupně naší školy se 9. 6. 2017
účastnily Dne s městskou policií, kde se zábavnou
formou seznamovaly s prací městských strážníků
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Ve dnech 12. 6. – 14. 6. se žáci devátého
ročníku zúčastnili školního projektu „48
hodin deváťáka“, jehož cílem bylo prověření
naplňování klíčových kompetencí školního
vzdělávacího programu CZŠ a dovedností
využití jejich znalostí. Na začátku projektu si
žáci vybrali úkol z témat, která měla společného jmenovatele „Naše škola, naše město“.
Tři žáci 9. ročníku si v rámci prevence rizikového chování vybrali a zpracovávali tématiku
zabývající se výskytem tabakismu a užívání
marihuany dětmi naší školy, dva deváťáci
pak pracovali s problematikou záškoláctví.

Se třemi žáky 9. ročníku byl proveden
pohovor z důvodu prevence kouření. Dvěma
bylo vylepeno do žákovské knížky oznámení
rodičům o přistižení jejich dítěte při užívání
návykové látky (kouření tabáku).
Mgr. Kalina - metodik prevence - se účastnil
11. 4. 2017 setkání školních metodiků
prevence s novou okresní metodičkou prevence - Mgr. Vlkovou na téma aktualizace

databáze ŠMP, příprava on-line výkaznictví
preventivních aktivit v oblasti rizikového
chování a nabídkou nových programů,
zabývajících se prevencí patologických
jevů (Nenech to být, NENY atd.). S aktuální
problematikou seznámil pedagogický sbor
na poradách pedagogických pracovníků
školy. 5. 6. 2017 se pak zúčastnil infosetkání metodiků prevence okresu Hodonín
k problematice on-line systému výkaznictví
preventivních aktivit (on-line SV) a jeho
zavádění podle pokynů MŠMT. On-line SV je
internetový systém, který slouží k vykazování preventivních aktivit realizovaných na
školách v průběhu celého školního roku.
S technikami preventivní práce s dětmi
seznamovala kolegy také školní poradkyně,
Bc. Michaela Zelinková.

Mgr. Aleš Kalina
ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Environmentální výchova na Církevní základní
škole ve Veselí nad Moravou v roce 2016-2017
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA NA NAŠÍ ŠKOLE PROLÍNÁ
VŠEMI VÝUKOVÝMI PŘEDMĚTY A JE NAPLŇOVÁNA TAKÉ
PROSTŘEDNICTVÍM PROJEKTOVÝCH DNŮ A EXKURZÍ
S ENVIRONMENTÁLNÍM ZAMĚŘENÍM. K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ EVVO
VÝZNAMNĚ PŘISPÍVÁ TAKÉ ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO
KLUBU. SNAŽÍME SE VÉST ŽÁKY NEJEN K OCHRANĚ PŘÍRODY,
ALE TAKÉ K TRVALE UDRŽITELNÉMU ZPŮSOBU ŽIVOTA.
Exkurze, výukové programy, projektové dny
Každá třída se v průběhu školního roku zúčastnila minimálně jedné exkurze s environmentální tématikou, absolvovala výukový program ve
středisku ekologické výchovy nebo projektový den s regionální tématikou.
1. roč.
2. roč.
		
3. roč.
4. roč.
5. roč.
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč.
		
Školní družina
		

– Selský domek Kněždub – program: Zvířátka na statku, Exkurze Baťův kanál
– Terénní program VIS Bílé Karpaty – Živočichové na podzim, Selský domek Kněždub – program: Jak žili naši dědečkové
a babičky, Exkurze Luhačovice – léčivé prameny, Hvězdárna ve Veselí n. Mor. – výukový program, Exkurze Baťův kanál
– Selský domek Kněždub – program: Jak chutnají báleše, Exkurze ZOO Lešná
– Škola v přírodě v SEV Lipka – Jezírko - program: Jak žije les
– Přírodovědná exkurze - Haluzická hájenka
– VIS Bílé Karpaty – Přednáška o motýlech, Projekt „Seznamujeme se“ ve Fryštáku, ZOO Zlín s výukovým programem Afrika
– Exkurze Baťův kanál
– VIS Bílé Karpaty – terénní exkurze Váté písky, pobytový kurz – Fryšták
– Exkurze – Vysočina, Praha, Projekt „48 hodin deváťáka“ – Naše město, Veselská hledačka – spolupráce s VIS Bílé Karpaty,
Regionální výchova – terénní výuka (zámecký park)
– výstava ovoce a zeleniny, beseda o zvířatech, vynášení moreny, společný program se seniory - Podzimní zdobení a tvoření,
Vánoční tvoření, Letní tvoření.
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Školy v přírodě
Škola v přírodě 4. ročníku (5denní) se již tradičně uskutečnila ve středisku ekologické
výchovy Jezírko, jednom ze středisek Lipky,
zařízení pro environmentální vzdělávání.
Program byl zaměřen na praktické poznávání
přírody. Celý týden si užili spoustu aktivit,
které propojilo téma „Jak žije les“. Cestou
zpět navštívili v Brně muzeum Anthropos.

Projekt „Putování po přírodních zajímavostech ČR“
Žáci 8. ročníku navštívili ptačí oblast Bzeneckou doubravu a Národní přírodní památku Váté písky jako jedinečnou lokalitou, ve
které se vyskytují suchomilné druhy rostlin
a živočichů. Měli příležitost spatřit téměř
všechny typické zástupce zdejší fauny
a flóry (např. stepník rudý, mravkolev běžný,
kudlanka nábožná, saranče modrokřídlá,
ještěrka zelená, paličkovec šedý, dutohlávka, máčka ladní) a seznámit se s historií
dané lokality.

Žákům se dařilo také v biologické olympiádě.
V okresním kole obsadila Veronika Galušková 3. místo, Marek Galuška 2. místo a postoupili do krajského kola. Byli úspěšnými
řešiteli a Veronika obsadila pěkné 9. místo
v Jihomoravském kraji.
V okresním kole zeměpisné olympiády získala Veronika Galušková 6. místo.
Žáci naší školy se zúčastnili krajského kola
45. ročníku celostátní přírodovědně-ekologické soutěže Zlatý list, kterou pořádá
Český svaz ochránců přírody pod záštitou
MŠMT. Našemu mladšímu týmu (Karolína
Krepčíková a Andrea Ivánková (obě z 6. B),
Lucie Filipová (6. A), Anna Šrámková, Josef
Tillich a Pavel Tobola (všichni z 5. B) se podařilo získat výborné 3. místo a starší ve své
kategorii zvítězili a postoupili do národního
kola, které se uskutečnilo v Lubenci (v Ústeckém kraji). Je to týdenní akce s množstvím exkurzí a přednášek. Účastníkům
se intenzivně věnuje celá řada odborníků
v oblasti přírodovědy, ekologie a ochrany
přírody. Naši školu reprezentovali Veronika
Galušková, Kateřina Bittnerová a Monika Navrátilová (všechny z 9. A) a Marek Galuška
(8. A), Martin Ivan (7. A) a Ludmila Tutková
(7. B) a podařilo se jim v silné konkurenci
vybojovat 8. místo.

.Brigáda na školní zahradě v rámci projektu
„72 hodin“
Do celorepublikového projektu „72 hodin
pro lidi, přírodu, místo, kde žiješ“ jsme se
zapojili prací na školní zahradě. Během
pátečního dopoledne jsme uklidili na školní
zahradě, zastříhli keře a živý plot, vypleli
zeleninové záhony a zryli je.
Praktická ochrana přírody – Obnova luk
v CHKO Bílé Karpaty
V letošním školním roce jsme se zapojili
společně s pracovníky VIS Bílé Karpaty,
obcí Nová Lhota a ZŠ Nová Lhota do aktivit
v lokalitě Pod Klokočníkem nedaleko Nové
Lhoty. Na dvou plochách jsme pokosili
a vyhrabali trávu, odstranili náletové dřeviny
(převážně hloh) a také částečně narušili
travní drn. Celkem se nám podařilo tímto
způsobem „obnovit“ plochu asi 1000 m2.
Z klestí a vyhrabané trávy jsme navršili tzv.
hadníky jako zimoviště plazů. Na jaře jsme
byli lokalitu zkontrolovat a zhodnotit.
Byly tak zahájeny aktivity, které do budoucna přispějí ke znovuobnovení místních luk
se zástupci velmi vzácných druhů rostlin
(hořec křížatý, orchidej vemeník dvoulistý či
pětiprstka žežulník), které hostí i celou řadu
významných druhů hmyzu.

Ukliďme Česko

Olympiády a soutěže
Dosáhli jsme výborného úspěchu v Ekolympiádě, která se koná každým rokem na
Purkyňově gymnáziu ve Strážnici. Našemu
týmu ve složení Marek Galuška (8. roč.), Ludmila Tutková (7. roč.) a Karolína Krepčíková
(6. roč.) se podařilo získat 1. místo.

Vybraní žáci 8. a 9. ročníku se zapojili do
soutěže Přírodovědný klokan, kategorie
Kadet. Nejlépe v soutěži obstál Tomáš
Doležal.
Školní klub uspořádal pro děti prvního stupně soutěž O nejoriginálnějšího podzimního
strašáčka. Ze spousty výrobků převážně z přírodních materiálů vznikla krásná
výstavka. Pro žáky 2. stupně byla vyhlášena
fotografická soutěž „Barvy podzimu“. Vítězi
se stali Martin Hanáček a Lucie Korvasová.

V sobotu 22. dubna jsme se naším úklidem
zapojili do dobrovolnické akce „Ukliďme
Česko“ a možná i tak přispěli k oslavám Dne
Země. Ve spolupráci s manžely Šulcovými
(z plavební komory Vnorovy) jsme odklidili
odpad z okolí Baťova kanálu v úseku od
veselské hvězdárny po Vnorovy. Sbíralo se
po březích i odpad přímo z vody.

Děti z kroužku Malování půdou se účastnily
soutěže Čarovné barvy země. Výstava
žákovských prací se uskutečnila v Městské
galerii na Panském dvoře.
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Recyklohraní, sběr papíru
Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní, sbíráme vysloužilé elektrospotřebiče a baterie
k recyklaci. Organizujeme sběr starého papíru, jehož výtěžek využíváme na zvelebení
vnitřních prostor školy. Jeden sběrový den
a jeho výtěžek jsme věnovali na léčebné
výlohy naší bývalé žákyně Hanky Botkové,
která se zotavuje po těžké autonehodě.

Žákovský parlament
ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT JE SPOJNICÍ MEZI ŽÁKY
A UČITELI A TAKÉ MEZI ŽÁKY A VEDENÍM ŠKOLY

Seznam členů žákovského parlamentu
2016/2017:
Předseda parlamentu
Filip Finfera
Místopředseda pro 1. stupeň
Martin Trčka

Mgr. Iva Rolencová
KOORDINÁTORKA EVVO
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Ročník
5. A

Filip Nezval
Zápis zpráv z akcí na web
Gabriela Parobková

Ročník
8. A
Ročník
7. A

Foto+video

Ročník

7. A

Vojtěch Kolář

9. A

Členové parlamentu

Ročník

David Nguyen

9. A

Lillian Sarah Zichová

3. A

Zápisy ze schůzek

Ročník

Simona Knotková

3. A

Alena Hlaváčková

9. B

David Krzystek

3. B

Kronikáři

Maxim Holek

3. B

Karolína Veselá

8. B

Markéta Tobolová

3. C

Klára Vašíčková

8. B

Jiří Tillich

3. C

Matyáš Přibyl

4. A

Přenos informací
do 1.-2. třídy

Ročník

Marek Němeček

4. A

Tereza Šrámková

7. B

Alexandra Tomčalová

4. B

Anna Šrámková

5. B

Martin Kuchyňka

4. B

Kristýna Nezvalová

4. C

Nella Staňková

4. C

Emma Galářová

5. A

Anna Šrámková

5. B

Pavel Tobola

5. B

Nástěnkáři 2. stupeň

Lucie Filipová

6. A

Hana Polášková

7. B

Karolína Slaníková

6. A

Adam Galář

8. A

Tomáš Randa

6. B

Radek Břečka

6. B

Předseda redakční rady
časopisu

Gabriela Parobková

7. A

Tereza Šrámková

7. B

Hana Polášková

7. B

Filip Nezval

8. A

Adam Galář

8. A

Klára Vašíčková

8. B

Karolína Veselá

8. B

Vojtěch Kolář

9. A

David Nguyen

9. A

Alena Hlaváčková

9. B

Katrin Valentíková

V životě školy je velmi důležitá spolupráce
a vzájemné porozumění žáků, učitelů, rodičů
a přátel školy. K příjemné atmosféře ve škole napomáhají společná setkávání v průběhu
školního roku, např. pochod sv. Martina, vánoční jarmark, ples školy, karneval, Vystoupení ke Dni matek, CZŠ má talent, společné
zahájení a ukončení školního roku.

9. B

Tiskový mluvčí

Ročník

Místopředseda pro 2. stupeň

Setkávání, školní výlety

Ročník

Další funkce žákovského parlamentu:

Divoké karty

Ročník

Ondřej Vrána

5. B

Patrik Břečka

9. B

Nástěnkáři 1. stupeň

Ročník

Ročník

Ema Galářová

5. A

Nela Staňková

4. C

Kristýna Nezvalová

4. C

Patrik Břečka

Ročník

Ročník
9. B

Žákovský parlament přináší podněty ze
strany členů parlamentu i ostatních žáků
k lepšímu fungování komunikace mezi žáky
a učitelským sborem a ke zlepšení podmínek pro školní práci i další pobyt žáků ve
škole.
Žákovský parlament dále působí preventivně proti sociálně patologickým jevům, jako
je např. šikana a fyzické nebo psychické
obtěžování.
Členové parlamentu jsou voleni na dva
roky, vždy dva zástupci z jedné třídy (3. – 9.
ročník). Jednání a práce parlamentu se
můžou také zúčastnit tzv. divoké karty.

Školní družina
Tito dobrovolníci z řad žáků pomáhají při
organizaci projektů a akcí. Parlament se řídí
Statutem školního žákovského parlamentu,
který vymezuje činnost a cíle parlamentu.
Tento Statut musí být schválen nadpoloviční
většinou a v průběhu fungování parlamentu
může být nadpoloviční většinou doplněn
nebo změněn.
Hlavním koordinátorem parlamentu je
Mgr. Jana Hlaváčková a koordinátorem pro
první stupeň je Jakub David. Koordinátoři
pravidelně informují vedení školy a ostatní
vyučující o činnosti parlamentu na pravidelných poradách.
Ve školním roce 2016/2017 si žáci připravili řadu zajímavých projektů. Již pěknou
tradicí se stává „Svatomartinský pochod“.
Tentokrát byl výtěžek věnován bývalé
žákyni Hance Botkové, která se zotavovala
po těžké autonehodě. Další tradiční akcí
parlamentu je návštěva a prezentace našeho parlamentu v Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky, kde členové
parlamentu prezentovali svůj projekt „Práce
jako koníček“. V dubnu poprvé proběhla akce
pro budoucí prvňáčky „Stopy školou“, kde
členové parlamentu vytvořili dobrodružné
putování po škole se sladkou odměnou.

Ve školním roce 2016/2017 fungovala
školní družina pod vedením vychovatelů:
Jakuba Davida, Jarmily Hamšíkové, Bohumily Andrýskové a Evy Michálkové, kterou
v průběhu roku vystřídala Renata Galečková.
Školní kapacita všech oddělení byla zcela
naplněna počtem 100 dětí v ŠD.
Vychovatelé všech čtyř oddělení si
vypracovali roční tématický plán, který
individuálně přizpůsobují věkovým potřebám
dětí. Ve školní družině se řídíme mottem
‚,ŠKOLA HROU‘‘. Při svých činnostech jsme
se zaměřili na jemnou a hrubou motoriku,
sportovní aktivity, jako jsou např. míčové hry,
překážkové dráhy, soutěže apod. Rádi také
chodíme do zámeckého parku, na sokolovnu
a do víru maloměsta, kde navštěvujeme
různé výstavy.
Začátek školního roku se stal náročnějším
obdobím pro oddělení Čtyřlístek a Sluníčka.
Tato oddělení navštěvují prvňáčci, kteří musí
být důkladně seznámeni s chodem družiny
a celé školy. Děti se seznamují s celoroční
hrou, která je provází po celý rok.
Měsíc září jsme zahájili tradiční návštěvou
výstavy ovoce a zeleniny, kterou pořádá
Svaz zahrádkářů z Veselí nad Moravou.

V květnu zorganizovali členové parlamentu
společně se školním klubem akci „CZŠ má
talent“, tentokrát v retro duchu. A na tuto
akci navázal zdařilý celoškolní projekt „Retro
den“, opět v režii členů parlamentu, kteří
k organizaci přizvali i vyučující a rodiče.
Kromě těchto velkých akcí členové parlamentu pravidelně organizují barevné dny,
pomáhají při organizaci sběru, karnevalu
nebo zápisu do prvních tříd.

Mgr. Jana Hlaváčková
KOORDINÁTORKAŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

tvoření. Dále jim ukázali, co vše lze zažít
v ŠD. Ke konci března nás opět navštívili
senioři na velikonoční tvoření. Před Velikonocemi nás čekala návštěva pana kaplana,
který dětem vysvětlil podstatu Velikonoc
a seznámil je s tradičními zvyky, které se
vztahují ke zmíněným svátkům.
V dubnu jsme byli na exkurzi v městském
muzeu s velikonoční tématikou.
Družiny se zapojily i do Noci s Andersenem,
která proběhla v prostorách naší školy.
Vychovatelé si pro děti připravili nocování ve
školní družině a hlavním cílem bylo seznámit
žáky s tím, jak je důležitá četba knih a rozšíření slovní zásoby.
Družiny Myšky a Šikulové navštívily faru
a její přilehlé prostory, kterými je provedl
otec děkan.

V říjnu jsme přivítali seniory z veselské Zdislavy, s nimiž děti tvořily na téma podzim.
V dalším měsíci nás navštívili studenti ze
SOŠ Bzenec, obor Ekologie a ochrana životního prostředí, kteří dětem připravili krásnou
a poučnou přednášku o fauně a flóře ve
Veselí a okolí.
Prosinec jsme zaměřili na adventní a vánoční čas. Oddělení Myšky mělo poučné
povídání o adventu, které si pro děti připravil
otec děkan. Při této příležitosti si děti
prohlédly výstavu o Matce Tereze. Navštívili
nás klienti o.p.s. Zdislava a společně jsme
si zpříjemnili předvánoční čas povídáním,
zpěvem koled a tvořením.
V měsíci březnu jsme již tradičně s dětmi
vynášeli Moranu. V tomto měsíci nás také
navštívily děti z MŠ Tyršova. Žáci ze školní
družiny si pro děti z MŠ připravili jednoduché

Paní Tillichová si pro nás v měsíci květnu
připravila krásné a poučné divadlo.
Jako každý rok jsme v červnu uspořádali
Den dětí.
Ke konci školního roku jsme již tradičně spolupracovali se seniory z Denního stacionáře
Zdislava. Setkání dětí se seniory považujeme za velmi důležité. Děti mají možnost stýkat se s jinou věkovou kategorií a společná
spolupráce přináší mnoho zážitků.
Po celý rok se celý tým školní družiny snažil
reagovat na potřeby žáků a náležitě je
zaujmout jak ve výchovných, vzdělávacích,
ale hlavně v odpočinkových akcích.

Jakub David
HLAVNÍ VYCHOVATEL
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Kroužky na škole
Název

Monika Jakšová

9. A, B

Taneční

Jana Adamcová

9. A, B

Keramika
Atletika

Z AM ĚŘ U JE M E S E PŘEDEVŠÍM NA
V O L N OČAS OV É AKTIVITY ŽÁKŮ ŠKOLY
Školní klub organizuje svou činnost pro všechny přihlášené žáky
pravidelnou i nepravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností. Veškerá činnost probíhá ve dnech školního vyučování, v době
mimo pravidelný rozvrh i ve dnech volna. Cílem je smysluplné využití
volného času žáků a rozvoj jejich všestranných zájmů. Posláním ŠK je
motivovat, podporovat a vést děti k všestrannému rozvoji osobnosti,
a to pestrou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí pod profesionálním vedením.
Zaměřujeme se především na volnočasové aktivity žáků školy. Žáci
mají možnost zapojit se do činnosti různých kroužků pod vedením
pedagogických i externích pracovníků.
Program je nastaven tak, aby žáci využívali nejen činnosti v kroužcích,
ale mají možnost každý pracovní den navštěvovat klubovnu Školního
klubu.
Provozní doba školního klubu byla od 13:00 – 17:00 hodin.
Školní klub úzce spolupracuje i se žákovským parlamentem, což se
projevilo i v některých společně zorganizovaných akcích naší školy.

Mimo kroužky a další činnosti uskutečnil Školní klub následující akce:
Soutěž o nejoriginálnějšího podzimního
strašáčka - děti při výrobě strašáčků použily různé materiály a různé
formy zpracování. Nashromáždila se
spousta krásných výrobků, a proto
bylo velmi těžké je vyhodnotit. Z toho
důvodu jsme se rozhodli ocenit
všechny autory těchto výtvarných
prací za jejich pracovitost, kreativitu,
nápaditost a hlavně originalitu.
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Štěpánka Tomčalová
Ludmila Martínková
Jindřiška Berková
Martina Němečková
Kateřina Kapinusová

2. – 9. roč.
5. roč.
1. st.

Hravá matematika

Barbora Špirudová

Matematika

Petr Buchtela

8. A

Folklorní tance

Petra Pavková

1. - 9. roč.

Florbal – mladší žáci 1. st.

Jiří Kuchař

2. – 3. roč.

Kulečník

Robert Frolek

4. - 9. roč.

Modelářský kroužek

Ludvík Kostelanský

4. - 9. roč.

Keramika

Jitka Vojáčková

3. roč.

Tvořivé ručičky

Alena Smetková

1. – 4. roč.

Florbal – starší žáci 1. st.

Jiří Kuchař

4. - 5. roč.

Keramika

Jana Hanková

2. st.

Cvičení z českého jazyka

Věra Záňová

9. A

Cvičení z českého jazyka

Markéta Kolářová

Přírodovědný kroužek

Iva Rolencová

5. – 9. roč

Matematika

Petr Buchtela

9. B

Futsal

Aleš Kalina

6. - 9. roč.

Stolní tenis

Jiří Kuchař

3. – 9. roč.

Psaní na PC

Věra Záňová

6. - 9. roč.

Cvičení z českého jazyka

Věra Záňová

9. B

Matematika

Pavel Andrýsek

9. A

Florbal – starší žáci 2. st.

Aleš Kalina

6. -9. roč.

Internet

Petr Buchtela

4. – 7. roč.

Fotbal

Richard Pres

1. - 5. roč.

Malujeme hlínou
Počet přihlášených žáků: 329 ( 165 žáků - 1. stupeň, 164 žáků –
2. stupeň)

Věková
skupina

Taneční

Pěvecký sbor

Školní klub

Vedoucí

Turistický

Františka Kolská
Jindřiška Berková
Iva Rolencová

2. – 9. roč.

8. A, B

1. - 9. roč.
4. - 9. roč.

Fotografická soutěž „Barvy podzimu“
- byla určena pro 2. stupeň. Soutěžící fotografie byly velmi hezké, nápadité a některé
i velmi propracované. Vítězem se stala Lucie
Korvasová z 8. A a Martin Hanáček ze 6. A.

Tradiční pečení perníčků
pro sv. Mikuláše - v úterý 22. listopadu se
holky i kluci z 8. ročníku
s velkou chutí a dobrou
náladou aktivně zapojili
do této oblíbené činnosti. Ve velmi příjemné
atmosféře obohacené
krásnou vůní perníků všichni s radostí pracovali.
Den elegance - již tradičně i v loňském
školním roce byl vyhlášen školním klubem
k zahájení adventu a k slavnostnímu obědu
ve středu 30. listopadu. Cílem tohoto dne
bylo uvědomění si základních zásad společenského chování a s tím úzce spojeného
společenského oděvu při slavnostních
příležitostech.

Soutěž o nejhezčího vánočního anděla
- andělé jako symbol dobra a zvěstování patří
neodmyslitelně k vánočním svátkům,
a proto školní klub vyhlásil na prosinec
soutěž o nejhezčího anděla.
Andělé mohli být
vyrobeni z jakéhokoliv
materiálu dle vlastní
fantazie. Děti přinesly
spoustu krásných
andělů bohaté materiálové škály – z papíru,
ze dřeva, ze sádry,
z keramiky, z polystyrenu apod. Cenu za
nejhezčího vánočního
anděla získaly Klára Kolářová, Nicol Bělochová, Barbora Hanáčková – 4. A

Soustředění školního pěveckého sboru - v pátek 24. 2. jsme si prodloužili pobyt
ve škole. V 15 hodin se všichni zpěváčci
sešli v hudebně a zahájili první společnou
pracovní aktivitu. Intenzivní prací na novém
pěveckém repertoáru jsme se během soustředění snažili směřovat k nadcházejícím
vystoupením, jež nás čekají.

Vystoupení školního sboru na DPS – ve
čtvrtek 15. 12. školní sbor přispěl svým
pěveckým pásmem do vánočního programu
setkání členů Organizace zdravotně
postižených a seniorů sídlících
na DPS ve Veselí nad
Moravou. Ke zpěvákům se
rovněž připojil s recitací
Jirka Tillich a Ondra
Gajda hrou na housle.
Tříkrálové koledování
školního sboru –
v pátek 6. 1. školní sbor
stejně jako děti z ostatních veselských škol přispěl
svým vystoupením do kulturního
doprovodného programu tříkrálového
koledování na Panském dvoře.
Školní karneval – jsme uspořádali ve čtvrtek 23. 2. ve spolupráci se školní družinou.
Sešlo se spoustu dětí i s rodiči a učitelé
v rozmanitých maskách a kostýmech.
Všechny děti si společně se staršími žáky
z 2. stupně zatančily v reji masek, zasoutěžily a také zahrály oblíbenou hru RYBIČKY.
Všechny masky byly originální, propracované a opravdu velmi hezké. Z velkého
výběru masek můžeme jmenovat například
lesní houby, pastelku, dědečka Mrazíka,
kosmonauta, Jokera, pračlověka, hlemýždě,
dvouhlavého draka, zmrzlinu Mrože, kuchaře
a spoustu dalších kouzelných masek.
Fotosoutěž „Krásy a kouzla zimy“ - probíhala během února a hodnotili jsme v ní
šikovnost našich fotografů z 2. stupně.
Předmětem hodnocení byla originalita
fotografie, její zpracování, barevnost, smysl
pro detail apod.
Autory nejhezčích fotografií byli Martin
Kröner (8. A), Lucie Korvasová (8. A) a Martin
Hanáček (6. A)

Děkanátní florbalový turnaj – proběhl v sobotu 11. března v hale ZŠ Školní ve Strážnici.
Zúčastnilo se 6 mužstev. Naše škola byla
zastoupena dvěma mužstvy, která obsadila
pěkné 2. a 5. místo. Sobotní sportovní
dopoledne se všem velmi líbilo a kluci tím
hezky zahájili jarní prázdniny.
Soutěž o nejhezčí a nejoriginálnější velikonoční výrobky – byla vyhlášena už v průběhu března a pokračovala i v dubnu. Žáci měli
možnost odevzdávat výrobky zpracované
libovolnou technikou
a z jakéhokoliv materiálu. Každý výrobek byl
velice hezký, originální
a pečlivě vyrobený.
Autorkami nejoriginálnějších výrobků byly:
Adéla Kalmanová - 4. C,
Aneta Břečková – 5. A,
Sára Žádníková – 2. A,
Kateřina Víchová – 3. B.
Vystoupení na DPS ve Veselí nad Moravou
- ve středu 11. 5. osmičlenná skupina děvčat
ze školního sboru obohatila svým písňovým
pásmem jarní setkání členů organizace
Zdravotně postižených a seniorů veselské
oblasti na tamějším DPS. Společně se zpěvačkami vystoupila naše úspěšná recitátorka Markétka Tobolová ze 3. B.
6. ročník školní přehlídky „CZŠ MÁ TALENT“ – se uskutečnil v pátek 26. května
v kině Morava. Všichni účinkující nám
předvedli svůj talent, zpívali, tancovali, hráli
na hudební nástroje, recitovali, zavedli nás
do pohádky či do televizního světa reklamy.
Moderování celého programu mělo nádech
„retro doby“ a návratu do minulých let. Celým
programem nás provázeli a svůj herecký
talent předvedli Maruška Havlíková ze 7. B
a Patrik Břečka z 9. B.
Na konci programu jsme přivítali bývalou
žákyni naší školy Hanku Botkovou, která
prochází náročnou léčbou a zotavuje se
po těžkém úrazu. Maruška s Patrikem jí
oficiálně předali darovací certifikát v hodnotě 34.724,- Kč, který je příspěvkem právě
na tuto rekonvalescenci. Tato částka byla
výtěžkem z různých školních akcí, jako je
vánoční jarmark, školní sběr apod.
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Letní tábor – naše škola pořádala ve
dnech 8. – 15. 7. pro děti ve věku 7 – 15 let
v Bílých Karpatech v horské chatě Arnika,
Mikulčin Vrch. Programové zaměření tábora
bylo „Objevování divokého západu“.

Den rodiny – v sobotu 11. 6. přispěli žáci
naší školy zpěvem a tancem do programu ke
Dni rodiny, který se konal na Panském dvoře.
Kroužky florbalu a futsalu – pracují pro
děti pod hlavičkou školního klubu. V průběhu roku se žáci účastní velkého množství
soutěží a turnajů okrskových, okresních
i krajských kol, ve kterých reprezentují naši
školu.

Mistři ČR 2017 v lodním modelářství pracují v modelářském kroužku
při školním klubu CZŠ ve Veselí nad Moravou
Ve dnech 23. – 25. 6. 2017 se konalo v Ktiši v Jižních Čechách Mistrovství republiky žáků
lodních modelářů. Zúčastnili se jej i lodní modeláři z CZŠ, Martin Hanáček, Jan Kolář, Martin
Ivan, Tomáš Neumann a Adam Búřil, kteří pracují v modelářském kroužku při školním klubu,
pod vedením ředitele školy Ing. Ludvíka Kostelanského.
V početné konkurenci získali titul mistra republiky Martin Hanáček v kategorii Eco mini
Standart a Jan Kolář v kategorii EX-Ž.
Blahopřejeme

Mgr. Markéta Randová
VEDOUCÍ ŠKOLNÍHO KLUBU

Spolek rodičů a přátel CZŠ a jeho činnost
Spolek RPCZŠ je dobrovolnou, nepolitickou organizací, která sdružuje rodiče žáků a všechny
zájemce, kteří svou prací a činností chtějí přispět k rozvoji a podpoře CZŠ. Činnost SRPCZŠ je
založena na dobrovolné aktivitě, na tvůrčích a organizačních schopnostech, na společném
zájmu a na možnostech členů.

Činnost spolku rodičů a přátel CZŠ spočívá zejména v těchto oblastech:
- podpora kulturní, sportovní a vzdělávací
činnosti žáků
- podpora volnočasových aktivit žáků a pomoc v získávání finančních prostředků pro
tuto oblast
- pořádání kulturních a společenských akcí –
školní ples
- seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů i veřejnosti
- spolupráce s volenými zástupci v Radě
školy
- odměňování žáků za jejich výjimečné sportovní, příp. umělecké výkony či výjimečné
školní úspěchy
- dary nejlepším žákům jednotlivých tříd na
konci školního roku
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Zajišťování finančních
příspěvků na:
- ceny na soutěže, olympiády a ostatní
školní akce
- školní parlament a jeho činnost
- dopravu v mimoškolních akcích, na soutěže a závody
- dopravu na plavání, školy v přírodě, lyžařský
výcvik
- dopravu při reprezentaci školy – Odry,
Olomouc, Brno apod.
- dopravu na výlet pro oceněné žáky na
konci školního roku
Podrobný soupis všech příspěvků je
k nahlédnutí na vývěskách ve škole a na
internetových stránkách CZŠ.

Blanka Maňáková
PŘEDSEDKYNĚ SRPCZŠ

Školní poradenské pracoviště
MÁ ZA CÍL PŮSOBIT V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍCH JEVŮ, ZLEPŠOVAT
SYSTÉM KOMUNIKACE MEZI ŽÁKY A TŘÍDAMI A POSILOVAT POZITIVNÍ VZTAHY MEZI DĚTMI
Nabídka služeb je určena především žákům,
ale také pedagogům, rodičům a dalším
blízkým žáků.
Náplň činnosti tvoří:
1. Monitoring projevů sociálně patologických jevů (šikana, záškoláctví, závislosti,
rasismus a další) ve třídních kolektivech.
2. Důsledná péče o třídní kolektivy, které již
signalizují známky těchto jevů, systematická pomoc třídnímu učiteli.
3. Sociální terapie s využitím zážitkových
a sebezkušenostních metod, arteterapie,
relaxačních technik apod. pro jednotlivé
žáky, kteří inklinují k rizikovému chování
nebo jsou jejich obětí, dále žáky s osobními, rodinnými, výukovými a dalšími
problémy.
4. Ve spolupráci s pedagogy usilovat o pochopení žáka se všemi jeho osobnostními
rysy, využívat a aplikovat získané poznatky ve vyučovacím procesu.
5. Poskytovat v maximální míře podporu pro
výchovné působení pedagogů a rodičů.
6. Poskytovat poradenství a pomoc rodičům
žáků.
Nejčastější témata řešená ve školním
roce 2016/2017:
• výukové problémy žáků
• problémy s přijímáním pravidel a autorit
• nedostatečná sebedůvěra u dětí, podceňování či přeceňování vlastních schopností
• potíže s adaptací na nové prostředí, osamocení
• konflikty ve třídě, překračování hranic
druhých
• citové problémy – první zamilování
a rozchody
• závislost dětí na virtuálním světě, zneužívání mobilu, videochatu
• neshody a nedostatečná komunikace
mezi rodiči a dětmi, vliv na dítě, aj.

Přímá péče probíhá individuální a skupinovou formou.

pin žáků tříd) 1. B, 2. B, 3. B, 4. C, 5. A, 6. B,
7. A, 8. B a 9. A.

Individuální péče zahrnuje individuální práci
se žákem, rodičem, učitelem, která může být
jednorázová, krátkodobá, dlouhodobá.

Na konzultace chodilo 14 rodičů žáků,
proběhlo 37 sezení.

Skupinová práce zahrnuje setkávání s třídními kolektivy I. a II. stupně (sebepoznávací
techniky, komunikace, soudržnost kolektivu,
prožitkové techniky), krizovou intervenci
třídních kolektivů.

Individuálních schůzek se zúčastnilo 68
dětí od 1. do 9. třídy (včetně několika žáků,
kteří ukončili docházku v loňském roce), 44
z nich chodilo na opakovaná sezení. Celkem
proběhlo 211 individuálních intervencí.
Konzultace s učiteli a dalšími pracovníky
školy ohledně projevů žáků nebo situace ve
třídě probíhaly průběžně po celý rok, celkem
jich bylo 82.

Ve prospěch žáků proběhla spolupráce
s odborem sociálně právní ochrany dětí ve
Veselí nad Moravou a s pedagogickopsychologickou poradnou v Hodoníně. Od
začátku roku 2017 spolupracujeme s lokální síťařkou a nově vzniklou službou Charity
Veselí nad Moravou Sociálně aktivizační
služba pro rodiny s dětmi (SAS Anička).
Nedílnou součástí nabídky poradenského
pracoviště je i školní čajovna. Čajovnu děti
vnímají jako prostor, kde si mohou odpočinout, odreagovat se. Stává, že se dítě o přestávce v čajovně svěří s nějakou situací,
která je trápí, a můžeme potom individuálně
pracovat na řešení situace nebo stabilizaci
dítěte.

Bc. Michaela Zelinková
ŠKOLNÍ PORADENSKÁ PRACOVNICE

Diagnostika tříd, intervence na základě
proběhlé události či projevů nežádoucího
chování proběhla u tříd (nebo menších sku-
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NÁKLADY, VÝNOSY – ČERPÁNÍ ROZPOČTU
Hlavní činnost
Čerpání rozpočtu r. 2016

50

Spotř. nákupy

ŠJ

ŠJ

Rozpočet

Čerpání

Rozpočet

ŠD+ŠK

ŠD+ŠK

Čerpání

Rozpočet

Čerpání

1 455 707

2 436 000

2 692 026

1 071 000

957 639

700 000

757 946

2 140 000

2 372 131

440 000

339 239

0

0

2 060 000

2 237 311

0

0

733 000

697 761

296 000

319 895

631 000

618 400

235 000

220 881

104 000

101 405

230 000

213 500

voda

78 000

78 920

60 000

75 779

63 000

39 900

plyn

60 000

14 624

75 000

69 391

0

14 000

360 000

383 336

57 000

73 321

338 000

351 000

1 000 000

965 131

232 000

149 667

416 789

677 281

40 000

77 953

30 000

60 103

8 000

18 656

Osobní náklady

14 114 041

14 133 131

1 672 320

1 726 182

3 125 882

2 995 510

z toho 521 mzdové náklady

10 572 321

10 603 701

1 248 000

1 290 156

2 421 960

2 311 283

501 potraviny
502 spotř. energie
z toho: el. energie

teplo
Služby
z toho 511 opravy, udržování
52

Škola

1 433 000

z toho 501 spotř. mat.+potraviny

51

Škola

53

Daně a poplatky

0

0

0

0

0

0

54

Ostatní náklady

90 000

68 655

35 000

15 386

10 000

22 921

55

Odpisy, prodaný maj., rezervy

6 749

42 000

42 268

25 000

22 209

z toho 551 odpisy

6 749

42 000

42 268

25 000

22 209

16 637 041

16 629 373

4 417 320

4 625 529

4 648 671

4 675 560

20 000

9 637

2 060 000

2 236 859

50 000

49 900

0

132 000

141 500

Náklady celkem

60

Tržby za vl. výkony a zboží
Tržby - letní tábor

61

Sponzorské dary

0

19 181

0

0

0

9 200

62

Účel. dotace

40 000

40 000

0

0

0

0

64

Ostatní výnosy

234 000

225 112

42 000

9 175

0

0

65

Tržby - věc. náklady, cizí strávnícii

0

0

136 000

116 853

0

0

69

Příspěvek na provoz

15 862 000

15 862 000

1 970 000

1 970 000

4 811 000

4 811 000

474 327

474 327

0

0

0

0

Výnosy celkem

16 630 327

16 630 257

4 208 000

4 332 888

4 993 000

5 011 600

Zisk +, Ztráta -

-6 714

885

-209 320

-292 641

344 329

336 040

účel. dotace - mzdy as. pedag.
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Doplňková činnost

škola

škola

Celkem

Celkem

ŠJ

ŠJ

Tělocv.

Tělocv.

Celkem

Celkem

celkem

celkem

Rozpočet

Čerpání

Rozpočet

Čerpání

Rozpočet

Čerpání

Rozpočet

Čerpání

Rozpočet

Čerpání

4 940 000

5 105 373

184 300

263 748

67 000

80 988

251 300

344 736

5 191 300

5 450 109

3 280 000

3 469 316

160 000

230 758

7 000

12 188

167 000

242 946

3 447 000

3 712 262

2 060 000

2 237 311

150 000

217 464

0

150 000

217 464

2 210 000

2 454 775

1 660 000

1 636 057

24 300

32 990

60 000

68 800

84 300

101 790

1 744 300

1 737 847

569 000

535 786

8 000

10 546

17 000

21 500

25 000

32 046

594 000

567 832

201 000

194 599

4 300

6 649

3 000

5 300

7 300

11 949

208 300

206 548

135 000

98 015

7 000

8 770

0

7 000

8 770

142 000

106 785

755 000

807 657

5 000

7 025

40 000

42 000

45 000

49 025

800 000

856 682

1 648 789

1 792 079

9 000

11 801

7 000

5 505

16 000

17 306

1 664 789

1 809 385

78 000

156 712

3 000

3 941

0

0

4 000

3 941

82 000

160 653

18 912 243

18 854 822

246 778

213 450

112 648

115 976

359 426

329 426

19 271 669

19 184 248

14 242 281

14 205 139

190 760

170 319

93 200

95 683

283 960

266 002

14 526 241

14 471 142

0

0

0

0

0

0

0

135 000

106 963

1 000

2 000

897

136 000

107 860

67 000

71 226

0

0

0

0

67 000

71 226

67 000

71 226

0

0

0

0

67 000

71 226

25 703 032

25 930 462

441 078

489 645

187 648

202 720

628 726

692 365

26 331 758

26 622 827

2 130 000

2 296 396

450 000

163 159

270 000

268 200

720 000

431 359

2 850 000

2 727 755

132 000

141 500

130 240

141 500

40 000

28 381

0

0

0

0

40 000

28 381

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

40 000

276 000

234 288

0

9 120

0

0

9 120

276 000

243 408

136 000

116 853

0

341 628

0

0

341 628

136 000

458 481

22 643 000

22 643 000

0

0

0

0

22 643 000

22 643 000

474 327

474 327

0

0

474 327

474 327

25 831 327

25 974 745

450000

513 907

270 000

268 200

720 000

782 107

26 551 327

26 756 852

128 295

44 283

8 922

24 262

82 352

65 480

91 274

89 742

219 569

134 025

0
646

1 000

251
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Výsledky hospodaření středisek
Středisko

Dotace MŠMT

Dary

SRPCZŠ

Projekt ČBK

Výnosy
celkem

Náklady
celkem

Výsledek
hospodaření

Organizace celkem

23 117 327

19 200

9 181

40 000

26 756 852

26 622 827

134 025

Škola

16 336 327

10 000

9 181

40 000

16 630 257

16 629 374

883

Školní družina

1 347 442

6 200

0

0

1 403 542

1 277 702,06

125 839,94

Školní klub + tábor

3 463 558

3 000

0

0

3 608 058

3 397 857

210 201

Školní jídelna

1 970 000

0

0

0

4 332 888

4 625 529

-292 641

23 117 327

19 200

9 181

40 000

25 974 745

25 930 462

44 283

ŠJ - akce

0

0

0

0

169 879

145 617,34

24 262

ŠJ - cizí strávníci

0

0

0

0

344 028

344 028

0

Pronájem tělocvičny

0

0

0

0

268 200

202 720

65 480

Doplň. čin. celkem

0

0

0

0

782 107

692 365

89 742

Hlavní čin. celkem

Dary, příspěvky na provoz
Měsíc

Datum

květen

2. 5. 2016

1 000

Víno Hruška Blatnička - Den dětí 2016

3. 5. 2016

5 000

Zábojník s.r.o.- činnost školy

26. 5. 2016

5 200

Jarmila Hamšíková - Den dětí 2016

červen

1. 6. 2016

56 749

listopad

30. 11. 2016

5 000

Kristýn služebník, Olomouc - nákup zboží

2016

9 181

SRPCZŠ Veselí nad Moravou - příspěvek na reprezentaci školy

2016

3 000

Sponzorský dar na činnost parlamentu CEDU

Celkem

Částka

Přijato od

Grant Města - pořízení časomíry do tělocvičny

85 130

Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu MŠMT
Měsíc

Datum

Leden

14. 1. 2016

5 379 000

Únor

11. 2. 2016

385 895

Duben

07. 4. 2016

5 943 000

provozní dotace 2. čtvrtletí 2016

Červen

24. 6. 2016

5 662 000

provozní dotace 3. čtvrtletí 2016

Srpen

05. 8. 2016

88 432

Říjen

05 .10. 2016

Celkem
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Částka

5 659 000
23 117 327

Účel dotace
provozní dotace 1. čtvrtletí 2016
dotace asistent pedagoga 1-8 / 2016

dotace asistent pedagoga 9-12 / 2016
provozní dotace 4. čtvrtletí 2016
Provozní dotace celkem

Rozpočet 2017
Hlavní činnost

Rozpočet 2017
1

50 Spotř. nákupy

Škola
rozpočet

ŠJ
rozpočet

Doplňková činnost

ŠD
rozpočet

Celkem
rozpočet

ŠJ
rozpočet

Tělocv.
rozpočet

Post. šk.
rozpočet

Škola
celkem
rozpočet

Celkem
rozpočet

1787010

2698000

1414320

5899330

265000

81000

346000

6245330

5 191 300

1082010

2376000

750320

4208330

230000

12000

242000

4450330

3 447 000

0

2238000

0

2238000

217000

0

217000

2455000

2 210 000

2

z toho 501 spotř.
mat.+potraviny

3

501 potraviny

4

502 spotř. energie

705000

322000

664000

1691000

35000

69000

104000

1795000

1 744 300

5

z toho: el. energie

220000

101000

214000

535000

10000

22000

32000

567000

594 000

6

voda

80000

76000

50000

206000

8000

5000

13000

219000

208 300

7

plyn

15000

70000

15000

100000

9000

0

9000

109000

142 000

8

teplo

390000

75000

385000

850000

8000

42000

50000

900000

800 000

1375569

130900

1039500

2545969

12000

6000

18000

2563969

1 664 789

85000

50000

70000

205000

4000

0

4000

209000

81 000

11 52 Osobní náklady

15671463

1858640

2653680

20183783

237580

123100

360680

20544463

19 271 669

12

11726582

1401000

2058000

15185582

184540

101000

285540

15471122

14 526 241

13 53 Daně a poplatky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 54 Ostatní náklady

104500

14100

32500

151100

1000

1000

2000

153100

137 000

8000

42000

23000

73000

0

0

0

73000

67 000

18946542

4743640

5163000

28853182

515580

211100

726680

29579862

26 331 758

22 60 Tržby za vl. výkony a zboží

10000

2238000

50000

2288000

170000

0

170000

2458000

2 830 000

23 61 Sponzorské dary

20000

0

10000

30000

0

0

0

30000

0

0

0

142000

142000

0

0

0

142000

132 000

9

51 Služby

10

z toho 511 opravy, udržování

z toho 521 mzdové náklady

15 55 Odpisy

19

Náklady celkem

24 62 Příspěvky-dětský letní tábor
25 64 Ostatní výnosy

239000

10000

0

249000

0

0

0

249000

234 000

Tržby - věc.náklady,cizí
26 65
strávníci

0

140000

0

140000

390000

270000

660000

800000

136 000

27 68 Účelové granty Města

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17646958

2169000

5429000

25244958

0

0

0

25244958

22 643 137

249224

0

0

249224

0

0

0

249224

385 895

500000

0

0

500000

0

0

0

500000

0

28 69 Příspěvek na provoz
29 69

Účelová dotace asistent
ped.

30 69 Šablony

31

Výnosy celkem

18665182

4557000

5631000

28853182

560000

270000

830000

29683182

26 423 032

33

Zisk +, Ztráta -

-281360

-186640

468000

0

44420

58900

103320

103320

91 274

Závěr
Z dotace MŠMT ČR na rok 2016 byla zabezpečena základní činnost školy, ostatní příjmy školy byly použity na podporu hlavní činnosti, veškeré finance byly vyčerpány podle přiložené tabulky, škola nevykazuje nevyčerpané prostředky, a tedy žádné nevrací na depozitní účet MŠMT.

Veselí nad Moravou 20. 10. 2017

Ing. Ludvík Kostelanský
ŘEDITEL ŠKOLY
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