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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěv-
ková organizace je úplná základní devítiletá škola. Škola 
se nachází v klidné části obce ve školním přírodním are-
álu mimo hlavní silnici. Je obklopena travnatým prostran-
stvím, nachází se zde travnaté fotbalové hřiště, dětské hři-
ště s přírodními hracími prvky, v blízkosti se nachází lesy, 
louky, Naučná stezka Kašava.
Přírodní okolí je za příznivého počasí využíváno k venkovní 
výuce a k volnočasovým aktivitám (trávení přestávek, vol-
nočasové činnosti školní družiny a školního klubu, zájmo-
vých kroužků).
Základní školu navštěvují kromě kašavských žáků také děti 
z Vlčkové, Držkové a Lukova.

Kapacita školy:
základní škola 178 žáků
mateřská škola    60 dětí
školní družina    60 žáků
školní klub 150 žáků
školní jídelna 260 obědů

Co se nám daří?
- individuální přístup ve vzdělávání ke všem žákům
-  podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími po-

třebami, žáků mimořádně nadaných, žáků prožívajících 
školní neúspěch 

-  podpora vztahu ke čtení – čtenářské dílny, rozvoj kritic-
kého myšlení, referáty o knize, výuka v obecní knihovně

-  výuka anglického jazyka od 1. třídy
-  výuka anglické konverzace s rodilým mluvčím
-  vyučování metodou CLIL – použití anglického jazyka ve 

většině vyučovacích hodin na 1. stupni 
-  využívání moderních technologií ve výuce (tablety, inter-

aktivní tabule, mobilní telefony)
-  informování rodičů o vzdělávání dětí prostřednictvím 

on-line informačního systému školy EduPage (prospěch, 
třídní kniha, docházka, známky, akce, domácí úkoly, plá-
nované písemné práce, suplování, rozvrh, omlouvání, ná-
vratky na akce)

-  vstřícná spolupráce školy s rodiči, rodičovské schůzky ve 
třech (rodič – dítě – učitel), ukázková hodina pro rodiče, 
rodičovská kavárnička, společné tvoření rodičů a dětí, 
vlastníme titul Rodiče vítáni

-  aktivní spolupráce s rodičovským sdružením, neformální 
setkávání s rodiči a žáky při společných akcích

-  pestrá nabídka volnočasových aktivit pro žáky, spolu-
práce se Základní uměleckou školou Morava, spolupráce  
s Komunitní školou Kašava

-  organizování adaptačních kurzů a třídních aktivit (stme-
lování kolektivu a budování dobrých vztahů), preventivní 
programy

-  aktivní činnost žákovského parlamentu
-  zdravé stravování ve školní jídelně v rámci projektu Zdra-

vá školní jídelna
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ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
O chod základní a mateřské školy se ve školním roce 
2018/2019 staralo 33 zaměstnanců, jejichž pracovní po-
měr byl sjednán formou pracovní smlouvy.

Další pracovní poměry byly krátkodobého charakteru  
a byly řešeny dohodou o provedení práce či dohodou  
o pracovní činnosti.

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY ÚSEK FYZICKÝ POČET PŘEPOČTENÝ POČET

pedagogičtí pracovníci
 základní škola 18 14,36
 školní družina 2 1,37
 školní klub 2 0,43
 mateřská škola 4 4,00

nepedagogičtí pracovníci
 osobní asistent 1 0,50
 školní jídelna 5 4,10
 úklid 3 2,70
 účetní 1 0,90
 školník 1 1,00
 topič 1 0,50
 veřejně prospěšné práce 1 1,00
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PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
V základní škole vyučovalo v různých časových obdobích školní-
ho roku 16 učitelů, 2 asistentky pedagoga, 2 vychovatelky školní 
družiny a 2 vychovatelky školního klubu. Pedagogický tým po-
sílila nová vychovatelka a asistentka pedagoga paní Bc. Barbora 
Geherová, pozici učitelky na I. stupni ZŠ začala vykonávat paní 
Petra Drábková a nová posila paní Mgr. Petra Slováčková.

Ve školním roce 2018/2019 na škole působil výchovný poradce 
(Mgr. Martin Vávra, Ph.D.), speciální pedagog (Mgr. Aneta Miklo-
vá), metodik prevence sociálně patologických jevů (Mgr. Zdeň-
ka Krmášková), koordinátor školního vzdělávacího programu 
(Mgr. Martin Vávra, Ph.D.), koordinátor a metodik informačních 
a komunikačních technologií (Mgr. Zdeněk Vlk) a koordinátor 
environmentální výchovy (Mgr. Zdeňka Krmášková). 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ  FUNKCE 
Mgr. Zdeněk Vlk  ředitel školy
Mgr. Martin Vávra, Ph.D.  zástupce ředitele školy
Mgr. Věra Mitrengová  třídní učitelka I. třídy
Mgr. Martina Vajďáková  třídní učitelka II. třídy
Petra Drábková  třídní učitelka III. třídy
Mgr. Petra Slováčková  třídní učitelka IV. třídy
Mgr. Barbora Michálková  třídní učitelka V. třídy
Mgr. Zdeňka Krmášková  třídní učitelka VI. třídy
Mgr. Vladimír Drápal  třídní učitel VI. třídy
Mgr. Hana Pospíšilová  třídní učitelka VIII. třídy
Mgr. Jana Šindelářová  třídní učitelka IX. třídy
Mgr. Tomáš Juříček  učitel
Mgr. Pavla Holíková  učitelka, vychovatelka školního klubu
Mgr. Daniela Zezulková  učitelka
Klára Černochová  učitelka
Mgr. Aneta Miklová  speciální pedagog
Mario Taravella  učitel – rodilý mluvčí AJ (DPP)
Bc. Naděžda Fraisová  učitelka náboženství (DPP)
P. Jan Mach  učitel náboženství (DPP)
Bc. Martina Vaculová  vedoucí vychovatelka školní družiny
Bc. Barbora Geherová  asistentka pedagoga, vychovatelka školního klubu
Radka Průchová  asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny

zleva stojící: Věra Vlková, Martina Vaculová, Hana Pospíšilová, Aneta Miklová, Daniela Zezulková, Zdeňka Krmášková,  
Věra Mitrengová, Pavla Holíková, Radka Průchová, Petra Drábková, Martina Vajďáková, Vladimír Drápal

zleva sedící: Tomáš Juříček, Jana Šindelářová, Barbora Michálková, Martin Vávra, Zdeněk Vlk, Klára Černochová,  
 Barbora Geherová, Petra Slováčková
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Vzdělávání vyučujících vychází z Plánu dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků 2018/2019 a Dlouhodobého 
plánu vzdělávání pedagogických pracovníků. 
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Teambuildingové setkání pedagogických pracovníků 
(29. 8. 2018)

Pod vedením psychologů manželů Polínkových se náš pe-
dagogický sbor aktivně zdokonaloval v  oblastech spolu-
práce, vzájemného pochopení a v komunikačních doved-
nostech. Závěr dne patřil oddychové aktivitě v Laser Game 
ve Zlíně.

Seminář pro sborovnu Cesty spolu – Komunikace mezi 
účastníky inkluzivního procesu (3. 9. 2018)

Cílem semináře, který vedla lektorka Monika Fojtáchová, 
bylo seznámit pedagogické pracovníky s  pravidly a mož-
nostmi efektivní komunikace mezi účastníky vzdělávání – 
učitelé, asistenti pedagoga, žáci, rodiče.

Seminář pro sborovnu Práce učitele s nestandardním 
typem žáka (10. 9. 2018)

Cílem semináře, který vedl lektor Karel Opravil, bylo sezná-
mit účastníky s technikami a s formou práce s žáky, kteří na 
sebe upozorňují, provokují své okolí a rozbíjejí strukturu vy-
učovací hodiny. Seminář poskytl vyučujícím základní infor-
mace o typech rizikového chování, s nimiž se mohou setkat 
ve svých třídních kolektivech, byli seznámeni s příčinami, 
které vyvolávají agresivní chování jak ze strany žáků, tak ze 
strany učitelů a rodičů. 

Exkurze učitelů na Opavsko (25. 3. a 26. 3. 2019)

Díky Místní akční skupině Vizovicko a Slušovicko jsme měli 
možnost v rámci projektu Naše škola – naše radost II. vyces-
tovat na Opavsko.  Pět učitelů z naší školy navštívilo výuku  
v základní a mateřské škole v Háji ve Slezsku, v malotřídní 
základní škole v Žimrovicích a v alternativní základní ško-
le Labyrint ve Lhotě u Opavy. Součástí dvoudenní exkurze 
byly také vzdělávací semináře zaměřené na komunikaci, 
řízení a rozvoj školy. Cílem exkurzí a seminářů, které pravi-
delně naši zaměstnanci absolvují, je poznávání jiných škol-
ských zařízení, sebevzdělávání, sdílení zkušeností a neustá-
lé zkvalitňování vzdělávacího procesu v naší škole.
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Další kurzy a semináře byly směřovány především na me-
tody a formy výuky, na osobní rozvoj pedagogických pra-
covníků a na odborné vzdělávání zaměstnanců působících 
ve školním poradenském pracovišti. 
Nedílnou součástí dalšího vzdělávání byly i vzájemné hos-
pitace, metodická setkání, četba odborných publikací a ča-
sopisů, sledování odborných článků a diskuzí na internetu 
a sdílení vlastních zkušeností s kolegy na sociálních sítích.

      

Financování dalšího vzdělávání pedagogů:

 • Státní prostředky: 14 670 Kč
 • Obecní prostředky: 17 340 Kč
 • Projektové prostředky: 39 500 Kč
 • CELKEM: 71 510 Kč

SEMINÁŘE, KURZY, ŠKOLENÍ A EXKURZE 2018/2019

ZAMĚŘENÍ KURZU POČET OSOB CELKEM HODIN

Strategické řízení a plánování ve školách 2 96

Práce se třídou, prevence šikany, 

školní poradenské pracoviště 1 40

Metody výuky, zkvalitnění výuky 12 189

Informační a komunikační technologie 1 16

Osobní rozvoj – komunikace, 

                                syndrom vyhoření, spolupráce 20 684

Kvalifikace – rodinné poradenství 1 106

Právní předpisy ve školství, řízení a rozvoj školy 4 36

Exkurze ve školách 4 54

Cizí jazyky 2 114

Environmentální vzdělávání 1 74
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ŠKOLSKÉ 
PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Předpokladem pro vzdělávací a výchovnou práci ve ško-
le je příjemné klima, fungující vztahy mezi žáky a učiteli 
a otevřená komunikace s rodičovskou veřejností. Školské 
poradenské pracoviště usiluje o naplňování těchto před-
pokladů na škole. Ve škole funguje Školské poradenské 
pracoviště, které je složeno z výchovného poradce, meto-
dika prevence a školního speciálního pedagoga.

VÝCHOVNÝ PORADCE

Činnost výchovného poradce byla ve školním roce za-
měřena především na oblasti výchovného poradenství  
a volby budoucího povolání žáků. Výchovný poradce 
v průběhu školního roku úzce spolupracoval se speciálním 
pedagogem.

V oblasti výchovného poradenství bylo realizováno:
•  zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřeba-

mi, vedení potřebné dokumentace (zajištění, metodické 
vedení a kontrola realizace individuálních vzdělávacích plá-
nů, plánů pedagogické podpory, poskytování podpůrných 
opatření žákům, realizace předmětů speciálně pedagogic-
ké péče a pedagogických intervencí, vedení školní matriky).

•  pravidelné informování a metodické vedení učitelů  
a asistentů pedagoga v oblasti práce s žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami,

•  řešení výchovných a výukových problémů žáků,
•  spolupráce s vedením školy, třídními učiteli, metodikem 

prevence sociálně patologických jevů, školním speciál-
ním pedagogem, asistenty pedagoga a  zákonnými zá-
stupci žáků,

•  spolupráce při zajištění adaptačních kurzů a preventiv-
ních programů pro žáky, resp. třídní kolektivy, určených 
pro posílení dobrého klimatu školy a vztahů mezi žáky,

•  zajištění vzdělávání pedagogickým pracovníků v  oblasti 
práce s  třídním kolektivem, vztahy ve třídě, vedení tříd-
ních hodin, komunikace s žáky, komunikace s rodiči,

•  zabezpečení klasické i elektronické schránky důvěry, za-
pojení školy do projektu  Nenech to být – nový nástroj  
k odhalování šikany ve školách, který funguje na principu 
schránky důvěry, ale v elektronickém prostředí prostřed-
nictvím webu nebo mobilní aplikace,

•  pomoc při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – 
učitel, učitel – žák, žák – žák),

•  spolu s vedením školy zajištění spolupráce s pedagogicko-
-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým cen-
trem, externími školními speciálními pedagogy a psycho-
logy a také s orgány státní správy a samosprávy, zejména 
s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní 
komisí na ochranu dítěte, s PČR a krizovým centrem.

V oblasti volby budoucího povolání žáků 
bylo realizováno:
•  profesní orientace žáků 8. a 9. tříd, pravidelné předává-

ní informací o středních školách, nabízených oborech 
a dnech otevřených dveří středních škol, (ve škole, na 
webových stránkách školy), test volby povolání pro žáky 
v rámci projektu Proskoly.cz,

•  program Hledám povolání, které se pro mě hodí – návště-
va žáků 9. ročníku na Úřadu práce ve Zlíně, na níž pro-
běhla prezentace oborů středních škol ve Zlínském kraji  
a informování žáků o aktuální situaci na trhu práce,

•  exkurze žáků 9. ročníku do některých středních škol, pra-
covní workshopy (práce se dřevem, práce s kovem, cuk-
rářské práce, práce v autoservisu) pro žáky 8. ročníku,

•  žákům bylo umožněno navštěvovat dny otevřených dveří 
na zvolených středních školách,

•  informační schůzka o přijímacím řízení na střední školy 
určená pro žáky 8. i 9. ročníku a jejich rodiče, předání info-
mačních materiálů rodičům,

•  individuální konzultace (učitel-rodič-žák) zaměřené na 
profesní orientaci žáka, 

•  poradenství spojené s vyplněním přihlášek na střední 
školy a s odvolacím řízením.

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Školní speciální pedagog na základní škole působí druhým 
rokem. Jeho činnost spočívá v mnoha oblastech. 
V oblasti školního speciálního pedagoga bylo realizováno: 
•  Realizace preventivních programů ve třídě ve spoluprá-

ci s třídním učitelem. Hlavním cílem těchto programů je 
prevence sociálně patologických jevů a nastolení dobré-
ho klimatu ve třídě. Většina programů byla realizována 
s cílem zlepšení vztahů ve třídě. Každá třída si zažila nej-
méně dva preventivní programy. Počet následných pro-
gramů byl realizován dle potřeb třídního kolektivu. Do-
hromady bylo realizováno 24 preventivních programů, 
zaměřených na diagnostiku a zlepšení vztahů ve třídě. 
Vzhledem k tomu, že každá třída je úplně jiná, programy 
jsou vytvářeny přímo na míru konkrétnímu kolektivu.

Specifikum těchto preventivních programů v  tomto roce 
spočívalo v tom, že před každým programem i po něm se 
společně sešli třídní učitel a speciální pedagog a konzulto-
vali klima ve třídě: Co je potřeba zlepšit, na co se zaměřit  
a co ve třídě zmapovat. Následně po preventivním progra-
mu byla vždy vytvořena zpráva pro třídního učitele jako 
doporučení, jak může vztahy ve třídě rozvíjet. 
•  Pomoc při konfliktních situacích ve škole (učitel – žák, žák 

– žák). 
•  Spolupráce s vedením školy, třídními učiteli, metodikem 

prevence, výchovným poradcem a asistentem pedagoga. 
•  Individuální speciálně pedagogické poradenství – poskyt-

nuto rodičům v  rámci výchovy a vzdělávání dětí ve škole  
i školce. 

•  Krizová intervence. 
•  Péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami v  rámci 

podpůrných opatření a následná dokumentace (vedení 
předmětu speciálně pedagogické péče, vedení pedago-
gických intervencí).

Přehled činnosti speciálního pedagoga
Preventivní programy
•  Pravidla se třídou: 1-2 hodiny v  každé třídě (na začátku 

školního roku).
•  24 preventivních programů
•  2x šetření ve třídě
•  1x sekundární péče
•  7x dotazníkové šetření
•  Zaměření preventivních programů: vztahy
•  Následná konzultace dětí po preventivních programech: 

Rodinné poradenství a individuální konsultace s dětmi:
•  Na konzultaci přišlo 14 dětí - následná komunikace s rodi-

či, opakované rodinné poradenství
•  krizové intervence

Speciálně pedagogická intervence a pedagogická intervence
•  9 dětí v péči
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METODIK PREVENCE 
SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Škola vytváří Minimální preventivní program sociálně pa-
tologických jevů jako základní nástroj prevence. 
Hlavním cílem primární prevence na naší škole byla pře-
devším prevence v těchto oblastech: šikana, kriminalita  
a delikvence, alkoholismus a kouření, internetové nebez-
pečí (kyberšikana, kybergrooming, sexting, stalking, neto-
lismus), vulgární vyjadřování a chování, nevhodné chování 
a vystupování vůči vrstevníkům a dospělým, zdravý životní 
styl. Preventivní témata byla uplatňována ve všech před-
mětech jako průřezová témata, a také v aktivitách mimo 
vyučování - v zájmových kroužcích, ve školní družině  
a školním klubu, na výletech a exkurzích.
V případě narůstajících problémů byla přijímána účinná 
opatření ve spolupráci s třídními učiteli, výchovným porad-
cem, speciálním pedagogem, odborníky na dané oblasti, 
kurátorem oddělení sociálně-právní ochrany dětí a rodiči.

V oblasti prevence bylo realizováno:
•  Než užiješ alkohol, užij svůj mozek - preventivní pro-

gram Oddělení sociálně-právního oddělení dětí Zlín
•  Nebezpečný mobil - preventivní program CZ.NIC zamě-

řený na nebezpeční na internetu
•  Trestné řízení a zákonné předpisy - preventivní pro-

gram probační a mediační služby Zlín
•  Hasík - preventivní program Hasičského záchranného 

systému Zlín
•  Soutěžní den s  IZS Zlínského kraje - preventivní pro-

gram s hasiči, policisty a záchranáři
•  Ovoce a zelenina do škol - Evropský projekt s cílem vy-

tvořit správné stravovací návyky, a tím zároveň bojovat 
proti dětské obezitě

•  Zdravá pětka - celorepublikový vzdělávací program  
zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdra-
vého stravování

•  Nebezpečí na internetu - preventivní působení na žáky 
v hodinách výpočetní techniky

Adaptační kurs přespáním ve škole, 6. třída (4. 9. a 5. 10. 2018)

reventivní program Hasík, 2. a 6. třída

Na internetu bezpečně, 4. – 6. třída
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Preventivní program Jsme spolu kamarádi, 5. třída (26. 11. 2018)

Nocování ve škole, 4. třída (12. 12. a 13. 12. 2018)

Nocování ve škole, 6. třída (29. 11. a 30. 11. 2018

Preventivní program, 9. třída

Nocování ve škole, 8. třída (listopad 2018)

Preventivní program, 3. třída

Pečení – zábava – nocování ve škole, 3. třída

Preventivní program Všichni spolu, 6. třída (25. 4. 2019)
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Preventivní program Táhneme spolu za jeden provaz, 3. třída 
(duben 2019)

Spaní ve škole s hledáním pokladu, 2. třída (červen 2019)

Preventivní program, 1. třída

Nocování pod širákem, 3. třída (26. 6. a 27. 6. 2019)

Soutěž Integrovaného záchranného systému – Popovice (22. 5. 2019)

Rozlučka na Revice, 5. třída (24. 6. a 25. 6. 2019)

Preventivní program (Ne)Bezpečný mobil, 7. a 8. třída (31. 5. 2019)

Preventivní program o alkoholu, 7. třída



ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ve školním roce 2018/2019 plnilo v základní škole povin-
nou školní docházku 170 žáků (k 30. 6. 2018).

Školu navštěvují nejenom žáci z Kašavy a ze spádových 
obcí Vlčková a Držková, ale i děti s trvalým bydlištěm v Lu-
kově, Hošťálkové, Fryštáku a Zlíně.

Dva žáci plní povinnou školní docházku v zahraničí,  
a to v Itálii (žák 6. třídy) a v Norsku (žákyně 5. třídy)..

POČET ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 (STAV KE DNI 30. 6. 2019) 

 Ročník Kašava Vlčková Držková Lukov Ostatní CELKEM

 1. 12 3 2 0 1 18

 2. 9 4 5 0 2 20

 3. 8 4 2 0 0 14

 4. 8 1 2 0 2 13

 5. 10 3 2 0 1 16

 6. 8 4 0 4 3 19

 7. 11 1 3 1 4 20

 8. 14 3 3 4 1 25

 9. 6 3 6 7 3 25

 CELKEM 86 26 25 16 17 170
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 
A VÝCHOVY ŽÁKŮ
Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdě-
lávacího programu s názvem Škola pro všechny, na jehož 
vytvoření a aktualizacích se podíleli všichni pedagogičtí 
pracovníci.
Žáci byli hodnoceni podle pravidel hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků, která jsou součástí školního řádu.

 Hodnocení žáků na konci školního roku - I. stupeň ZŠ
 Ročník Počet žáků  S vyznamenáním Prospělo Neprospělo
  ve třídě  
 1. 18 18 0 0
 2. 20 20 0 0
 3. 14 13 1 0
 4. 13 13 0 0
 5. 16 13 3 0
 CELKEM 81 77 4 0

 Hodnocení žáků na konci školního roku - II. stupeň ZŠ
 Ročník Počet žáků  S vyznamenáním Prospělo Neprospělo
  ve třídě  
 6. 19 12 7 0
 7. 20 11 9 0
 8. 25 16 9 0
 9. 25 8 17 0
 CELKEM 89 47 42 0

Pochvaly
Pochvala 2455
Třídního učitele 768
Ředitele školy 94

Kázeňská opatření za celý školní rok
Napomenutí třídního učitele 44
Důtka třídního učitele 4
Důtka ředitele školy 5
Dvojka z chování 0
Trojka z chování 0

Zameškané hodiny
Ve školním roce 2018/2019 žáci zameškali celkem 
15 773 hodin, což je v průměru 93 hodin 
na jednoho žáka.

Závěrečné vysvědčení prvňáčků

12

Udílení ředitelských pochval na konci školního roku

Předávání třídních pochval na konci školního roku
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CELOŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ 
PROJEKTY

Dětské olympijské hry

Nultý ročník dětské olympiády se uskutečnil na konci škol-
ního roku ve dnech 26. 6. a 27. 6. 2019.

Děvčata a chlapci z celé školy, rozlosováni do šesti světa-
dílů, se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků ve spor-
tovních disciplínách běh na 60 m, dálka, štafetový závod 
na 4x 250 m, ringo, vybíjená, malá kopaná, badminton  
a přetahování lanem. 
Do organizace akce, která má za cíl motivovat děti ke spor-
tu, vzájemně spolupracovat a pomáhat si, byli zapojeni 
pedagogičtí pracovníci a dobrovolníci z řad žáků 9. třídy.
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Kašava cestou necestou

Na začátku školního roku (26. 9. 2018) se skupinky žáků vy-
daly do okolních lesů, aby poměřily své síly ve sportovních, 
orientačních a vědomostních úkolech.

Ve třech kategoriích se skupiny orientovaly buď pomo-
cí rozvěšených fáborků, nebo pomocí GPS turistických  

navigací. Po trase žáci potkávali stanoviště změřená na 
brannou výchovu, dopravní výchovu, zdravovědu, příro-
dovědu a ekologii.

Cílem celoškolního projektového dne bylo především vést 
děti ke spolupráci, naučit je vzájemně komunikovat a po-
máhat si v náročných situacích, které se v závodu objevily.



NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE
Název akce Kolo Umístění Zapojení žáci 
Recitační soutěž okrskové 1. Sabina Pavelková (8. třída)
Poznej a chraň meziškolní 4. Kristýna Mahďáková, Jitka Fialová, Jiří Polášek
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Recitační soutěž (Kašava, 19. 3. 2019)

Poznej a Chraň (Zlín, 29. 3. 2019)SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Díky domluvě vedení a učitelů těsné výchovy v základ-
ních školách ve Slušovicích, Kašavě, Trnavě a Štípě již 
druhý rok funguje Podřevnická liga, jejímž cílem je pod-
pora sportování a zdravého životního stylu u žáků zá-
kladních škol v regionu. Nově se do ligy v letošním škol-
ním roce zapojila i Základní škola Želechovice.
Celý školní rok se soutěžilo v nejrůznějších sportovních 
disciplínách, které byly bodově ohodnoceny. Konečné 
pořadí bylo následující: 
1. místo: ZŠ Štípa, 2. místo: ZŠ Slušovice, 3. místo: ZŠ  
a MŠ Kašava, 4. místo: ZŠ Želechovice, 5. místo: ZŠ Trnava

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 
Název akce Kolo Umístění Zapojení žáci
Turnaj ve stolním tenisu okresní 1. Kristýna Holíková (8. třída)
Turnaj ve stolním tenisu okresní 2. Tereza Bařinková (8. třída)
Florbalový turnaj dívky Podřevnická liga 2. Eliška Topičová, Andrea Matušková, Kristýna Holíková, Hana Marušáková,  
   Sabina Pavelková, Veronika Nedomová, Karolína Šišková
Badmintonový turnaj Podřevnická liga 1. Adam Khain, Tomáš Křížka, Tereza Bařinková, Veronika Nedomová,  
   Eliška Topičová
Badmintonový turnaj Podřevnická liga 1. Jirka Polášek, Matěj Drábek, Tereza Machalová, Leona Šarmanová,  
   Zuzana Rexová
Florbalový turnaj chlapci Podřevnická liga 2. Milan Březík, Vojtěch Březík, Tomáš Křížka, Karel Ševčík, Tadeáš Vyvlečka,  
   Luboš Luňáček
Kašavský běh Podřevnická liga 1. Štěpán Červenka (5. třída)
Kašavský běh Podřevnická liga 2. Pavlína Skybová (9. třída)
Kašavský běh Podřevnická liga 3. Nina Vašíková (8. třída)

Turnaj ve stolním tenisu (Želechovice, 24. 10. 2018)

Badmintonový turnaj (Kašava, 15. 2. 2019) Kašavský běh (Kašava, 23. 5. 2019)



ABSOLVENTI ŠKOLY

Absolventské práce

Úroveň zvládnutí klíčových kompetencí ověřujeme u žáků 
9. ročníku absolventskou ročníkovou prací většího rozsa-
hu, která se skládá z písemné práce a její prezentace. Téma 
práce si žáci zvolili v průběhu školního roku sami. Většinou 
si vybrali téma, které odpovídá jejich koníčkům, zájmům  
a zálibám. Žákům byl přidělen vedoucí absolventské práce 
z řad pedagogů, pod jehož vedením žáci absolventskou 
práci zpracovávali. 

Žák vypracováním dokazuje především tyto schopnos-
ti a dovednosti:
• schopnost dlouhodobější samostatné práce,
• schopnost vyhledávání a zpracování informací,
•  schopnost integrovat učivo více předmětů a nacházet 

souvislosti mezi jevy a poznatky,
• schopnost napsat vlastní úvahu na dané téma,
• schopnost výtvarného a grafického zpracování tématu,
• schopnost vyjádření v cizím jazyku,
• schopnost zpracovat text pomocí textového programu,
• schopnost prezentovat svou práci před veřejností
Obhajoby absolventských prací proběhly před komisí  
a spolužáky 3. 6., 4. 6. a 6. 6. 2019.

Jméno žáka Téma absolventské práce Vedoucí práce
Matěj Adámek Steve Jobs  Jana Šindelářová
Adam Balga Vývoj počítačových her Zdeněk Vlk
Vojtěch Březík Valachbajk Team Kašava Aneta Miklová
Michal Chudárek Náboženství ve světě Věra Mitrengová
Filip Doležal Fotografování Barbora Michálková
Anna Habšudová Hudba Pavla Holíková
Aneta Kašpárková Design Tomáš Juříček
Kristýna Klívarová Psi  Radka Průchová
Vojtěch Kolář Motocyklový průmysl - Simson Zdeňka Krmášková
Michael Kováč Škoda Auto Klára Černochová
Tomáš Křížka Stolní tenis- Orel Kašava Martina Vaculová
Marek Lukáš Tábor branných oddílů ČR Hana Pospíšilová
Luboš Luňáček BMX Vladimír Drápal
Patrik Macík JAWA-50 pionýr Martin Vávra
Hana Mačková Koně Martina Vajďáková
Lucie Milarová Potápění Petra Drábková
Lenka Olšáková Kočka domácí Petra Slováčková
Veronika Pavelková Náměty na pracovní činnosti Barbora Geherová
Tomáš Rexa Orchestr - SDOM Zlín Jana Šindelářová
Adéla Sanitrníková Marvel - svět komiksů Pavla Holíková
Karel Ševčík NASA Tomáš Juříček
Karolína Šišková Výcvik a nábor policie Vladimír Drápal
Pavlína Skybová Zdravotnictví - první pomoc Zdeňka Krmášková
Ondřej Synovec Firma Valtra Aneta Miklová
Radim Žák Sjezdy na kole Klára Černochová
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Obhajoba absolventských prací před komisí a spolužáky
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Obhajoba absolventských prací před komisí a spolužáky



ABSOLVENTI ŠKOLY    Umístění absolventů na středních školách
     Čtyřleté gymnázium     2
     Střední odborná škola s maturitou    9  
     Střední odborné učiliště   14
 

18
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ABSOLVENTSKÝ PLES
Absolventi spolu s rodiči, přáteli, učiteli a zástupci obcí 
Kašava, Vlčková a Držková slavnostně ukončili své deví-
tileté působení na Základní škole a Mateřské škole Ka-
šava Absolventským plesem, který se konal 27. 6. 2019 
v kašavské Orlovně.
Nechyběla výborná hudba, tanec, tombola, předávání 
památečních diplomů a šerp, děkování rodičům i učite-
lům a originální píseň, kterou si nacvičili pro naše absol-
venty jejich rodiče.



ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
Pohádkový zápis dětí do prvního ročníku základní ško-
ly proběhl 10. dubna 2019. Zápisem budoucí prvňáčky 
kromě učitelek prvního stupně provázeli také starší žáci  
z  2. stupně, kteří se převlékli za různé pohádkové posta-
vičky.
Předškoláci plnili připravené úkoly zaměřené mimo jiné na 
grafomotoriku, správný úchop tužky, řečové a komunika-
tivní dovednosti, hrubou motoriku, logické a myšlenkové 
operace, orientaci v elementárních matematických poj- 
mech, paměť.

Díky pravidelné a systematické spolupráci učitelek 1. stup-
ně a mateřské školy a projektu „Do školy se nebojíme“ byla 
většina dětí na zápis dobře připravená a se zapisujícími uči-
telkami budoucí prvňáčci hezky spolupracovaly.

Počet dětí u zápisu k povinné školní docházce  16
Počet rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky  1
Následné přijetí do 1. ročníku ZŠ od 1. 9. 2018 15
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ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
Naše škola patří mezi 188 škol v celé České republice, kte-
ré jsou zapojeny do projektu Škola pro demokracii. Tento 
projekt si klade za cíl rozvíjet u žáků občanskou zralost, 
smysl pro demokracii a zodpovědnost. 
V žákovském parlamentu se scházejí žáci, kteří byli zvole-
ni ve svých třídách za zástupce třídních kolektivů, a pod 
vedením koordinátora se snaží působit na školní prostře-
dí tak, aby se v něm všichni cítili lépe. Parlament obvykle 
vykonává především tyto aktivity: podílí se na organiza-
ci školních akcí a projektů, komunikuje s vedením školy  
a s učiteli, přináší připomínky a náměty ze tříd, informuje 
třídy o dění ve škole, ovlivňuje dění ve škole i v obci.  
Členové žákovského parlamentu se spolu s koordináto-
rem  pravidelně setkávali,  plánovali a připravovali  různé 
akce, projekty a aktivity pro žáky. 
 

Aktivity žákovského parlamentu ve školním roce 
2018/2019: 
•  Pravidelné schůzky s koordinátorem, jednání s ředitelem 

školy
•  Volby do žákovského parlamentu 
•  Vánoční výzdoba tříd
•  Vánoční fotbalový turnaj
•  Ochutnávka vánočního cukroví
•  Barevný týden
•  Dětský den v Kašavě
•  Výběr příspěvků pro projekt Adopce na dálku 

Zvolení kandidáti do žákovského parlamentu: 
3. třída: Kryštof Kráčalík
4. třída: Lucie Třísková
5. třída: Petr Skyba, Ondřej Vyvlečka
6. třída: Patrik Drábek, Jitka Fialová, Martin Krüsselin
7. třída: Tereza Krčmová, Lucie Vyvlečková
8. třída: Izabela Antoláková, Adam Blizňák
9. třída: Matěj Adámek, Patrik Macík, Marek Lukáš
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Zvolení členové žákovského parlamentu 2018/2019

Volby do žákovského parlamentu (2. 11. 2018) Volby do žákovského parlamentu (2. 11. 2018)
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Adopce na dálku dětí z Haiti (Jordensky St. Bray, věk 14 let)

Stanoviště na Dětském dnu v Kašavě (9. 6. 2019)

Soutěž o nejkrásnější vánoční výzdobu třídy (prosinec 2017)

Ustavující schůze žákovského parlamentu (6. 11. 2018)



Oblasti, které žáci hodnotili nejlépe:
Škola je dobře vybavena moderními počítači, projektory, interaktivními tabulemi a další technikou. 85 %
Učitelé na naší škole umí učit. 83 %
Škola pořádá akce určené i pro rodiče (trhy, výlety, sportovní dny, divadelní představení,…). 83 %
Když něčemu při výuce nerozumím, mohu se přihlásit a zeptat. 83 %
Třídní pravidla jsou pro mě jasné a srozumitelné. 83 %
Školní budova má vhodné prostory a uspořádání učeben pro naše vzdělávání. 82 %
Myslím, že vedení a učitelé spolupracují tak, aby se škola rozvíjela a zlepšovala. 81 %
Pravidla chování ve škole jsou jasná a jednoduchá. 79 %
Nepedagogičtí pracovníci (školník, uklízečky, kuchařky) pracují dobře a ve prospěch nás, žáků. 78 %
Učitelé na naší škole dobře spolupracují, vzájemně si pomáhají. 77 %

Oblasti, které žáci hodnotili nejhůře:
Škola má vhodné prostory pro převlékání žáků (šatny). 51 %
Ve školní jídelně se dobře naobědvám.      52 %
Učebnice, které máme ze školy, jsou v dobrém stavu. 53 %

KLIMA ŠKOLY

Klima školy, tzn. jak se děti i učitelé ve škole cítí, má zásadní 
vliv na to, jak se žáci učí. Jde zejména o klima ve vztahu 
vedení školy a učitelů, klima v učitelském sboru, klima ve 
školních třídách, klima vztahu školy a rodičů, klima vztahu 
školy k veřejnosti, ke komunitě, v níž škola funguje. 
Pro zjištění klimatu školy využíváme každoročně dotazní-
kové šetření online aplikace Proskoly.cz. Zde se žáci ano-
nymně vyjadřují k chodu školy v oblastech: prostředí a ma-
teriální zázemí, lidé, komunikace a vztahy, systém, pravidla 
a hodnocení. Na základě takto zjištěných názorů žáků se 

snažíme prostředí školy a vztahy neustále zlepšovat. 
Dotazníkové šetření proběhlo v březnu 2019 a zapojili se 
do něj žáci 3. - 9. ročníku základní školy.Výsledky projedna-
la jak pedagogická rada, tak žákovský parlament.

Celkové výsledky šetření
Prostředí, materiální zázemí 68,1 %
Lidé 75,5 %
Komunikace, vztahy 74,0 %
Systém, pravidla, hodnoty 67,3 %
Výuka, příprava, hodnocení 66,2 %
Komplexní hodnocení 67,2 %
Celkem 66,8 %
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KLIMA TŘÍD

V oblasti prevence byla v tomto školním roce zajištěna řada 
besed a aktivit nejenom pro žáky, ale i jejich rodiče a ve-
řejnost. Významným prvkem, který velkou mírou pozitiv-
ně ovlivňuje vývoj žáků, jsou pravidelné třídnické hodiny  
a třídní akce – adaptační kurzy, přespání ve škole, nefor-
mální setkání s  rodiči a žáky na táborácích, školní výlety, 
exkurze a lyžařský kurz. Při těchto aktivitách učitelé pozi-

tivně působí na žáky, vedou je ke správnému životnímu 
stylu a výrazně ovlivňují vztahy mezi spolužáky, mezi žáky 
a učiteli a v neposlední řádě také mezi rodiči a učiteli.
Pro zjištění klimatu tříd využíváme stejně jakou u zjišťová-
ní klimatu školy dotazníkové šetření pro žáky Proskoly.cz. 
Žáci anonymně hodnotí vztahy mezi spolužáky a vyjadřují 
se k atmosféře ve třídě. 
Dotazníkové šetření proběhlo v listopadu 2018 a zapojili se 
do něj žáci 4. – 9. ročníku základní školy
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Rozlučka na Revice, 5. třída (24. 6. a 25. 6. 2019) Přespání ve škole, 2. třída (23. 6. a 24. 6. 2019)

Školní výlet v ZOO Olomouc, 1. a 2. třída (31. 5. 2019) Školní výlet v Kroměříži, 3. třída (17. 6. 2019)

Spaní pod širákem, 3. třída (26. 6. a 27. 6. 2019) Nocování ve škole s pečením, 4. třída (12. 12. 2018)

TŘÍDNÍ ŠKOLNÍ VÝLETY 
A EXKURZE

Vztahy ve třídách se utužují také organizováním třídních 
výletů a exkurzí, na kterých se žáci a třídní učitelé navzá-
jem poznávají v  jiném prostřední a při jiných situacích, 
než při výuce ve škole. Často jsou k těmto akcím přizváni 
i rodiče, kteří ochotně podobné aktivity podporují formou 
osobní pomoci či finančními a materiálními dary.
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 Exkurze do Prahy, 5. třída (12. 6. 2019) Cyklovýlet do Rožnova pod Radhoštěm, 6. třída (28. 5. 2019)

Dobrodružství na hradě Lukov, 6. třída (20. 6. a 21. 6. 2019) Adaptační kurz s nocováním, 6. třída (29. 11. a 30. 11. 2018)

Seznamovací přespání ve škole, 6. třída (4. 9. a 5. 9. 2018) Přespání ve škole, 8. třída (7. 12. 2018)

Nocování v přírodě, 4. třída (9. 6. 2019) Seznamovací táborák pro rodiče a děti, 4. třída (26. 9. 2018)
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Vodácký kurz na Dyji, 8. třída (10. 6. – 12. 6. 2019)

 Poznávací a relaxační výlet v Chorvatsku - Pakoštane, 9. třída (8. 6. – 16. 8. 2019)

Výlet ve Zlíně, 8. třída (3. 6. 2019)
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EKOLOGICKÉ AKTIVITY

Environmentální výchova (EVVO)
V  průběhu školního roku byly zařazovány ekologické as-
pekty a jejich uplatňování do vyučovacích předmětů, 
které se vyučují na naší škole.  EVVO je zařazena do výuky 
ve všech ročnících a vychází z  Plánu environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty. Výuku doplňují vycházky do 
blízké přírody, výuka v přírodě, poznávání obce a okolí for-
mou návštěv a údržby Naučné stezky Kašava a studánek, 
poznávání přírodnin, pěstování a ošetřování rostlin, výuko-
vé programy, besedy, soutěže, projekty, zájmové kroužky, 
výlety a exkurze. Mezi pravidelné aktivity patří např.: sběr 
papíru a baterií, třídění odpadků, Eko-olympiáda ve Štípě  
a další soutěže a vzdělávací aktivity.

Hlavní cíle environmentálního vzdělávání:
•  Vést žáky k citlivému vztahu k přírodě v regionu
• Vést žáky ke zdravému životnímu stylu
•  Podněcovat žáky k aktivitě, toleranci a ohleduplnosti ve 

vztahu k životnímu prostředí
•  Ekologizace provozu školy
•  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity
•  Získávání finančních prostředků z dotačních výzev
•  Spolupráce školy s místními spolky, oblastními EVVO or-

ganizacemi
•  Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech 

EVVO

Ekoučitel roku
Díky aktivní práci v oblasti environmentální výchovy byla 
paní učitelka Zdeňka Krmášková, koordinátorka EVVO, 
oceněna titulem EKOUČITEL roku 2018/2019. Tuto cenu 
každoročně uděluje společnost Recyklohraní. Slavnostní 
předávání proběhlo v Brně dne 6. 6. 2019.

Jdeme na to od lesa - poznáváme řemesla
Projekt „Jdeme na to od lesa - poznáváme řemesla“ je 
v  rámci dotačního titulu Zlínského kraje spolufinanco-
ván z  programu Podpora ekologických aktivit v  kraji pro 
rok 2019. Cílem projektu je v návaznosti na aktivity školy 
a zpracovaný Školní program EVVO podpořit u dětí rozvoj 
kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné 
jednání, které povedou k:
•  poznání a zachování regionálních tradic
•  poznávání řemesel v nejbližším okolí (práce se dřevem - 

řezbář, výroba dřevěného uhlí, výroba dřevěného nářadí, 
práce s proutím, kovářská výroba, výroba keramiky, zdo-
bení kraslic atd.)

•  návratu k rukodělné práci a zvyšování manuální zručnosti 
u žáků (zhotovení vlastních výrobků)

•  komunikaci mezi dětmi a staršími obyvateli obcí
•  spolupráci v rodinách

Exkurze v kovárně pana Marconě v Kašavě (24. 6. 2019)

Exkurze ve stolárně pana Křížky v Kašavě (27. 6. 2019)
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EKOLOGICKÉ AKTIVITY

Ekologická olympiáda
Zástupci z naší školy se i v letošním roce účastnili 10. roč-
níku Ekologické olympiády, kterou tradičně organizuje zá-
kladní škola ve Štípě. Kašavu reprezentovali Ondřej Syno-
vec a Adam Khain. 
Soutěžící si nejprve museli připravit vstupní projekt na 
téma Globální problémy světa – kácení deštných pralesů. 
Další tři části byly soutěžní. Teoretická písemná část byla  
z oblasti EVVO, následovala poznávací zoologická a bota-
nická část a poslední část soutěže byla zaměřena na chrá-
něné a ohrožené druhy našeho kraje spolu s chráněnými 
územními plochami ve Zlínském kraji.

Ekologická soutěž Poznej a chraň
Již několik let se naše škola zapojuje do soutěží s přírodo-
vědnou tematikou, které vyhlašuje Český svaz ochránců 
přírody - Ekocentrum Čtyřlístek. Naši školu reprezentovala 
čtyři družstva. Letošní téma bylo všem velmi blízké: „Byliny 
- zvláště bylinky“. Soutěž byla složena z testu a praktické 
části. Děti se na soutěž pilně připravovaly a velmi dobře 
zvládly splnit i dobrovolný úkol – vytvořit velký plakát na 
dané téma.

72 hodin pro přírodu, Ukliďme Česko

Již 8 let se žáci a zaměstnanci školy aktivně zapojují do pro-
jektů „72 hodin pro přírodu“ a „Ukliďme Česko“. Jedná se 
o dobrovolnické akce, do kterých se zapojili dobrovolníci 
z řad žáků a pedagogů. Na podzim 7. 11. 2018 proběhl pro-
jekt 72 hodin pro přírodu, v rámci kterého účastníci uklízeli 
okolí škol a lesy směrem k Vrzavým skalám, Naučnou stez-
ku Kašava a kašavské studánky. 
Na jaře 24. 4. 2019 se konala akce pod názvem „Ukliďme 
Česko“, ve které jsme se zaměřili na úklid Černého potoka, 
okolí školy, na Naučnou stezku Kašava a Křížovou cestu. 
Obě akce byly již tradičně zakončeny táborákem, při kterém 
si všichni zapojení žáci i zaměstnanci školy opekli špekáčky.

Ekologická olympiáda (10. ročník)

Poznej a chraň v Želechovicích (28. 3. 2019)

Poznej a chraň v Želechovicích (28. 3. 2019)

Poznej a chraň v Želechovicích (28. 3. 2019)

72 hodin pro přírodu (7. 11. 2018)
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EKOLOGICKÉ AKTIVITY

72 hodin pro přírodu (7. 11. 2018)

Ukliďme Česko (24. 4. 2019)

Ukliďme Česko (24. 4. 2019)

Ukliďme Česko (24. 4. 2019)
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EKOLOGICKÉ AKTIVITY

Pomozte nám zachránit farmáře!
Žáci 7. a 8. ročníku se letos zapojili do projektu „Pomozte 
nám zachránit farmáře“, jehož cílem je zvýšení pozitivního 
vnímání zemědělství s aspektem na volbu povolání, pro-
pagace regionálních produktů, osvěta a propagace šetrné-
ho zemědělského hospodaření. Projekt organizovalo regi-
onální sdružení Líska.
Začátkem září se sedmáci a osmáci zúčastnili besedy  
a seznámili se s hospodařením na farmě Agrofyto Lidečko. 
Zahráli si simulační hru Opuštěné pole a na závěr proběhla 
beseda s  kariérním poradcem z  úřadu práce, který je se-
známil s možnostmi výběru povolání v zemědělství.
Další aktivitou byla exkurze na biofarmu Javorník ve Štít-
né nad Vláří. Nejprve se žáci seznámili s provozem farmy.  
Potom se podívali na zpracování mléka a na závěr byla nej-
zajímavější část. Čekala je ochutnávka bioproduktů a mož-
nost nákupu biopotravin. 

Beseda s farmáři (6. 9. 2018)

Exkurze na farmu Javorník (18. 9. 2018)

Exkurze na farmu Javorník (18. 9. 2018)

Beseda s farmáři (6. 9. 2018)

Z farmy na náš stůl
Dalším projektem, který pro základní školy organizuje 
sdružení Líska, je „Z farmy na náš stůl“. Zapojili se do něj 
žáci 3. a 4. třídy 23. 4. 2019.
Cílem projektu bylo podpořit pozitivní vnímání zeměděl-
ství a zvýšení pozitivního vnímání bezpečnosti potravin  
a zdravé výživy. Během první hodiny se žáci prostřednic-
tvím velké deskové hry seznámili s důležitými pravidly při 
přípravě a skladování potravin a v druhé hodině si ve sku-
pinkách připravili zdravou svačinku.

Z farmy na náš stůl (23. 4. 2019)

Z farmy na náš stůl (23. 4. 2019)
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EKOLOGICKÉ AKTIVITY

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
Vzdělávací program „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“ letos vstoupil již do 11. ročníku. Cílem tohoto programu je pro-
hloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií  
a použitých drobných elektrozařízení.
Kromě již tradičního sběru použitých baterií se v letošním roce do programu zapojily třídní kolektivy formou jednorázových 
soutěží: reklamou na třídění baterií a elektrospotřebičů a výrobou Baterkožroutů.
Díky sesbíraným bodům za tyto aktivity do školy přijely 15. 3. 2019 dvě lektorky, které dětem vysvětlily, že bez recyklace se 
dnes neobejdeme, a že díky ní dokážeme vysloužilému elektrozařízení dát další šanci na využití.

Body sesbírané ve školním roce 2018/2019
Aktivita Obdržené body
Pojďte udělat skvělou reklamu na třídění baterek a elektra 250
Sběr baterií - 56 kg 336
Vytvořte BATERKOŽROUTA – 1. stupeň 250
Vytvořte BATERKOŽROUTA – 2. stupeň 350
S rýmy jsou šprýmy, aneb příběhy vysloužilého elektra – 2. stupeň 250
S rýmy jsou šprýmy, aneb příběhy vysloužilého elektra – 1. stupeň 250
Člověče nezlob se a recykluj! – 2. stupeň 250
EKOUČITEL 2018/2019 – Mgr. Zdeňka Krmášková 500
CELKEM 2 436

Sběr papíru
Říjen 2018 4 110 kg
Květen 2019 8 040 kg
Celkem 12 150 kg

Recyklohraní Recyklohraní 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družinu navštěvují žáci od 1. do 5. třídy. Vzdělávání 
ve školní družině probíhá na základě Školního vzdělávací-
ho plánu školní družiny. Kapacita školní družiny je 60 žáků, 
přihlášeným dětem se věnovaly dvě vychovatelky.
Děti školní družiny se účastní akcí konaných základní ško-
lou, navštěvují zájmové kroužky základní školy, Komunitní 
školy Kašava, Základní umělecké školy Morava Zlín a dal-
ších externích organizací.

Družinka na ledu (únor 2019)

Výroba ovocného salátu (leden 2019)

Den dětí s ovocnými špízy (30. 5. 2019)

Planeta kamarádství (září 2018)

Čištění lesa (říjen 2018)

Halloween (říjen 2018)

Stavba bunkrů v lese (duben 2019)

Ukliďme Česko (25. 4. 2019)

Fyzikální pokusy (březen 2019)

Vyrábění draků (říjen 2018)
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ŠKOLNÍ KLUB
Vzdělávání ve školním klubu, který je určen žákům 6. – 9. 
třídy, probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro 
školní klub.
Školní klub využívali hlavně ti žáci, kteří čekali po skonče-
ní vyučování na pravidelný zájmový kroužek, na autobus, 
nebo zde tráví volnou hodinu před odpoledním vyučová-
ním. 
Aktivity školního klubu: sportovní hry venku, v tělocvičně 
a na chodbách, relaxace, příprava na vyučování, deskové 
hry, poslech hudby, práce na PC, vycházky do okolí školy, 
výukové hry.
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ŠKOLNÍ JÍDELNA

Školní jídelna je součástí Základní školy a Mateřské školy 
Kašava s maximální kapacitou 260 jídel. Zajišťuje stravo-
vání pro děti mateřské školy (přesnídávka, oběd, svačina), 
žáky a zaměstnance základní školy a pro zájemce z řad ve-
řejnosti (oběd).
Paní kuchařky ochotně spolupracují také při přípravě jí-
del a regionálních pochutin na nejrůznější školní, obecní 
a spolkové akce: posezení zaměstnanců, ochutnávka po-
mazánek při dni otevřených dveří, Hudecké a gajdošské 
slavnosti, Hodové odpoledne, Obecní zabijačka, Kašavský 
bajk-kap, obědy pro děti na příměstských táborech a sou-
středěních.

Počet vydaných obědů: 
Dětem MŠ  6 568 
Žákům ZŠ  23 140 
Zaměstnancům  5 602 
Cizím strávníkům  1 996 
CELKEM  37 306 
 
Vydaných přesnídávek  6 563 
Vydaných svačin  5 922 
 

Exkurze pracovnic školní jídelny
Dne 10. 9. 2018 vyrazil kolektiv školní jídelny na exkurzi do 
školní jídelny ZŠ Mánesova Otrokovice, která několikrát vy-
hrála celorepublikovou soutěž o nejlepší školní oběd. 
Vedoucí školní jídelny Anna Vičánková provedla paní ku-
chařky prostorami jejich skladů, kuchyně a jídelny. U kávy a 
malého pohoštění si účastnice exkurze vyměnily vzájemné 
zkušenosti.

Zdravá školní jídelna

Již třetí rok se nám daří udržet titul Zdravá školní jídelna, 
který naše škola po splnění kritérií získala dne 14. 9. 2017.
Cílem projektu je prostřednictvím deseti kritérií dokázat, 
že školní stravování je možné neustále zlepšovat a docílit 
tak toho, aby děti dostávaly nutričně hodnotnou, vyváže-
nou a pestrou stravu, která dobře vypadá i chutná.

10 kritérií zdravé školní jídelny:
• Pitný režim s omezením jednoduchých cukrů
•  Plánování jídelníčku dle nutričního doporučení ke spo-

třebnímu koši
•  Správné a bezchybné vedení spotřebního koše
•  Omezení používání dochucovadel a instantních dehydra-

tovaných směsí
•  Nepoužívání polotovarů vysokého stupně konvenience
•  Veřejně dostupný jídelníček
•  „Vím, co jím“ – zařazování receptur s limitovaným množ-
stvím soli

•  Výzdoba jídelny
•  Komunikace jídelny s rodiči, žáky a pedagogy
•  Čtvero ročních období – zařazování sezónních potravin

Do projektu se aktivně zapojují žáci, a to formou tematic-
kých měsíců – každý měsíc byl věnován určité zelenině, 
která se prolínala nejenom jídelníčkem, ale i vzdělávacími 
aktivitami.

Ovoce a zelenina do škol

Školní jídelna je také zařazena do Evropského projektu 
Ovoce a zelenina do škol. Základním cílem celého projektu 
je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, a zeleniny, 
vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zá-
roveň bojovat proti dětské obezitě.
Díky projektu dostávali žáci 1. stupně zdarma ovoce a zele-
ninu, kterou škole dodávala regionální firma Wastex, spol. 
s r.o. z Holešova.



SPOLUPRÁCE S RODIČI, 
SDRUŽENÍM RODIČŮ 
A PŘÁTEL ŠKOLY
Škola se snaží o co nejužší spolupráci s rodiči svých žáků. 
Věříme, že jedině nastolením atmosféry důvěry a vzájem-
ného respektu, můžeme dosáhnout optimálního jednot-
ného výchovného působení školy a rodiny. Rodiče se za-
pojují do práce školy jak ve volených orgánech, tak účastí 
na akcích a všestrannou podporou působení učitelů. 
Díky splněným kritériím, která vedou ke zlepšení spoluprá-
ce mezi rodiči a školou, jsme získali pro školní rok značku 
„Rodiče vítáni“, kterou uděluje nezávislá organizace EDUin.
S  rodiči se třídní učitelé setkali na společných třídních 
schůzkách, které se uskutečnily na začátku školního roku. 
Zde byly rodičům předány ze strany třídních učitelů zá-
kladní informace k novému školnímu roku, byli seznámeni 
s důležitými dokumenty školy a s plány v novém školním 
roce. Další dvě plánovaná setkání proběhla v 1. a 3. čtvrtletí 
školního roku formou tzv. „konzultací ve třech“ (rodič-uči-

tel-žák), při kterých byli rodiče a žáci seznámeni s výsledky 
vzdělávání za uplynulé čtvrtletí, proběhlo společné hod-
nocení a sebehodnocení vzdělávání. 
Hodně rodičů se aktivně zapojuje do dění ve škole. Vedou 
některé zájmové kroužky, účastní se nejrůznějších projek-
tů v rámci vyučování i mimo ně, jezdí jako doprovod na 
třídní akce.
Rodiče mají možnost navštívit školu nejenom při dni ote-
vřených dveří a třídních schůzkách, ale i při neformálním 
setkání s učiteli nazvaným Rodičovská kavárnička. Rodiče 
se mohou účastnit i vyučování, a to po předchozí domluvě 
s vyučujícím a vedením školy
Velkou motivací při práci jsou všichni aktivní rodiče, kte-
ří jsou ochotni se ve svém volném čase zapojit do příprav  
a organizace akcí a aktivit vedoucích ke zpestření a zkvalit-
nění vzdělávání a výchovy na naší škole.
Významným pomocníkem při organizování a financování 
vzdělávacích aktivit je spolek Sdružení rodičů a přátel školy 
v Kašavě, jehož předsedkyní je paní Marcela Zbranková. 
Ve školním roce 2018/2019 sdružení podpořilo vzdě-
lávání v naší škole finanční částkou ve výši 67 866 Kč 
– osbní zapojení rodičů a jejich podpora nelze vyčíslit...

Rodičovská kavárnička (13. 9. 2018)

Orientační závod „Cestou necestou“ (27. 9. 2018)
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Slavnostní zahájení školního roku, setkání s rodiči 1. třídy (3. 9. 2018) Mikulášské dopoledne (5. 12. 2018)
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Schůzka s rodiči 9. třídy – Volba povolání (10. 1. 2019) Den otevřených dveří (19. 3. 2019)

Rodičovský ples (26. 1. 2019) Zápis do 1. třídy (10. 4. 2019)

Dětský karneval (19. 2. 2019) Pasování prvňáčků na čtenáře (29. 5. 2019)

Předzápisová schůzka s rodiči budoucích prvňáčků (19. 3. 2019) Dětský den (9. 6. 2019)
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Absolventský ples (27. 6. 2019) Konzultace ve třech (rodič, žák, učitel)

Slavnostní ukončení školního roku (28. 6. 2019) Školní výlety s rodiči

Předprázdninová schůzka s rodiči budoucích prvňáčků (13. 6. 2019) Vedení zájmových kroužků 

Táboráky pro rodiče s dětmi



SPOLUPRÁCE 
S MATEŘSKOU ŠKOLOU

Pedagogičtí zaměstnanci základní a mateřské školy si 
vzájemně předávají zkušenosti, seznamují se s dokumen-
ty, plány a projekty. Společně připravují akce a projekty, 
díky kterým se žáci základní školy a děti mateřské školy 
pravidelně setkávají, a učí se tak vzájemně spolupracovat.
Cílem spolupráce základní školy a mateřské školy je 
propojení a plynulá návaznost předškolního a základního 
vzdělávání, prevence proti šikaně, upevňování mezilid-
ských vztahů, snaha usnadnit dětem jejich další životní  
a vzdělávací cestu.

Do spolupráce jsou zapojeny nejenom děti, ale i jejich 
rodiče. V rámci projektu „Do školy se nebojíme“ se před-
školáci i rodiče nenásilnou formou seznamují se školním 
prostředím, budoucími školními povinnostmi, s metoda-
mi vyučování, prostředím školy a učitelkami, které vyučují 
na prvním stupni naší školy. Projekt probíhá převážně  
v 1. třídě a skládá se z několika společných vyučovacích 
hodin, pohádkového zápisu a schůzek s rodiči:

•  Čtyři společné vyučovací hodiny předškoláků s žáky 
první třídy

•  Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků na 
téma „zápis do 1. třídy“

•  Pohádkový zápis do první třídy
•  Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Do školy se nebojíme – společné učení předškoláků s prvňáčky
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Do školy se nebojíme – společné učení předškoláků s prvňáčky



SPOLUPRÁCE 
S KOMUNITNÍ ŠKOLOU
Cílem Komunitní školy Kašava je sloužit všem lidem v obci  
a okolí bez ohledu na jejich věk. Snaží se o to, aby se stala zá-
kladním článkem celoživotního vzdělávání dospělých v obci 
a spádovém okolí. Se základní školou má společné zázemí – 
prostory a vybavení. Prostředky, které obec do školy vkládá, 
tak mohou být maximálně využity nejen ve prospěch žáků 
školy, ale i veřejnosti.

Zájmové kroužky
V průběhu školního roku Komunitní škola ve spolupráci se 
základní školou provozovala 13 zájmových kroužků pro děti:

Dětský den v Kašavě
Dětský den v  Kašavě probíhal po dvouleté odmlce 9. 6. 
2019. Na programu se významně podíleli děti z naší školy, 
a to kulturním vystoupením dětí z mateřské školy a žáků  
1. – 4. třídy základní školy. Všichni žáci pořádali pro veřejnost 
prodejní trhy dětských výrobků, které pod vedením třídni-
cích učitelů sami vyráběli.
Místní spolky si pro děti připravily poznávací, zábavné, tvoři-
vé i sportovní aktivity, jejichž splnění bylo po zásluze odmě-
něno. V závěru celé akce již tradičně nechyběl přelet letadla, 
které zasypalo hřiště sladkým překvapením.
Na akci se spolupodíleli zástupci spolků Honební spole-
čenstvo, Sbor dobrovolných hasičů, Klub seniorů, Český 
červený kříž, Valachbajk team, Orel, Ochotnické divadlo, 
Mažoretky z komunitní školy, Žákovský parlament při ZŠ  
a MŠ Kašava, Sdružení rodičů a přátel kašavské školy  
a Zastupitelstvo obce Kašava.

Zájmové kroužky Komunitní školy Kašava 
Kroužek Dětí

Fotbalová přípravka 14

Mažoretky 8

Zumbička I. 17

Zumbička II. 5

Pěvecký sbor Slunéčko 24

Fotbal I. 13

Dramatický I. 7

Šikovné pacičky 6

Volejbal 8

Dramatický II. 4

Fotbal II. 11

Badminton 8

Příprava na přijímací zkoušky na SŠ 18

Vystoupení Zumbičky při obecní akci Kácání mája
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Vystoupení Mažoretek při obecní akci Kácání mája
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Prázdninová školička
O prázdninách v termínu od 29. 7. do 2. 8. 2019 proběhl již 4. ročník 
prázdninové školičky. Prázdninový program si vedoucí připravily 
pro 22 dětí ve věku od 3 do 8 let.



41

SPOLUPRÁCE 
S KOMUNITNÍ ŠKOLOU

Projekt Dětský klub v Kašavě
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor re-
alizace programů ESF
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007977
Období realizace: 1. 8. 2018 - 30. 9. 2020
Dotace: 1 344 574 Kč
Autor projektu: Mgr. Kateřina Maděrová, Mgr. Zdeněk Vlk

Cílem projektu je napomoci rodičům dětí 1. stupně základ-
ní školy v obci Kašava a okolí ke sladění pracovního rytmu 
s péčí o děti, ulehčit jim starost o péči dětí v době mimo-
školního vyučování, zlepšit jejich postavení na trhu práce, 
které je navíc ztíženo charakterem venkovského regionu  
s komplikovanou dopravní obslužností, a přispět k vyšší za-
městnatelnosti v regionu. 

Aktivity projektu:

Provoz dětského klubu
Dětský klub nabízí pro rodiče dětí I. stupně základní školy 
možnost hlídání dětí mimo školní vyučování a provoz škol-
ní družiny. Pravidelně probíhá ráno od 6:00 do 7:30 hodin  
a odpoledne od 16:00 do 17:30 hodin. V klubu se dětem vě-
nují dvě pečovatelky.

Příměstské tábory
Ve školním roce 2018/2019 byly pro děti 1. stupně zorgani-
zovány tři příměstské tábory. Jarní tábor probíhal v období 
jarních prázdnin (od 25. 2. do 1. 3. 2019), dva tábory se usku-
tečnily v době hlavních prázdnin – Letem světem (8. 7. – 12. 
7. 2019) a Do toho Sporty! (26. 8. – 30. 8. 2019).

Jarní tábor

Tábor Letem světem

Tábor Do toho Sporty!
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SPOLUPRÁCE ŠKOLY 
S OBCÍ A SPOLKY

Kromě úklidových akcí Kašavy a jejího krásného přírodní-
ho okolí při akcích 72 hodin pro Kašavu a Ukliďme Česko, 
se žáci a zaměstnanci aktivně podílejí na dalších obecních 
akcích. Jedná se především o kulturní vystoupení, pomoc 
při organizaci obecních akcí a spolupráce při přípravách  
a realizacích investičních rozvojových projektů.

Vedení obce přeje učitelům ke Dni učitelů (28. 3. 2019)

Vítání občánků (17. 5. 2019)Udržování tradic v obci - Svatolucijská obchůzka (13. 12. 2018)

Charitativní koncert – kulturní vystoupení žáků (29. 3. 2019)
Prezentace obce a školy při vyhlašování výsledků evropského kola

Vesnice roku -  Fließ, Rakousko (20. 9. – 22. 9. 2018)

Stavjání mája (27. 4. 2019)Slavnostní otevření nového hřiště (21. 11. 2018)
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SPOLUPRÁCE ŠKOLY 
S OBCÍ A SPOLKY

Pravidelná spolupráce s obecní knihovnou (průběžně celý rok)Kácání mája – kulturní vystoupení žáků (1. 6. 2019)

Dětský den v Kašavě – kulturní vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ (9. 6. 2019)Setkání bývalých žáků školy (18. 5. 2019)

Dětský den – farmářský jarmark žáků ZŠ (9. 6. 2019)Kácání mája – kulturní vystoupení žáků (1. 6. 2019)
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SPOLUPRÁCE ŠKOLY 
SE ZUŠ MORAVA

Šestnáctým rokem ve škole působí Základní umělecká 
škola Morava. Jedním ze záměrů ZUŠ je, aby učitel dojíž-
děl za žákem a ne naopak. Tímto našim žákům umožňuje 
bez složitého dojíždění do Zlína vzdělávat se v nabízených 
oborech. 

Počet žáků ZUŠ Morava v Kašavě:
Hudební obor 61
Výtvarný obor 9
CELKEM 70
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SPOLUPRÁCE 
S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINOU 
VIZOVICKO A SLUŠOVICKO

Ve školním roce 2018/2019 naše škola aktivně spolupraco-
vala s MAS Vizovicko a Slušovicko o.p.s. (dále jen MAS VaS) 
v rámci projektu Naše škola - naše radost II.
Hlavním cílem projektu, do kterého je zapojeno 14 zá-
kladních a mateřských škol, je zlepšit kvalitu vzdělávání  
v mateřských a základních školách na území MAS VaS tím, 
že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostat-
ních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informo-
vání, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řeše-
ní místně specifických problémů a potřeb.

Specifikace projektu:
Název projektu: Naše škola – naše radost II
Nositel: MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání                                           
Prioritní osa programu: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009726
Období realizace: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2022
Výše finanční podpory: 8 279 252,80,- (100% dotace)

Jednání pracovních skupin – čtenářská a matematická 
gramotnost, 4x/školní rok Táboráky pro rodiče s dětmi

Projektové dny Malé technické univerzity
3 lekce v mateřské škole

Exkurze učitelů na Opavsko (25. 3. a 26. 3. 2019) Jednání manažerů projektu, 2x/školní rok

Jednání pracovních skupin – čtenářská a matematická 
gramotnost, 4x/školní rok

Projektové dny Malé technické univerzity
3 lekce v mateřské škole

Exkurze učitelů na Opavsko (25. 3. a 26. 3. 2019)



ZAPOJENÍ ŠKOLY 
DO ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU

Škola pro život
Program: 22. výzva - Operační program Výzkum, 
vývoj a vzdělávání
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001822
Realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018
Obdržená dotace: 801 148 Kč
Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk, Mgr. Martin Vávra, Ph.D.

V rámci projektu jsou financovány následující aktivity: 
•  Školní asistent - Personální podpora mateřské školy
•  Prevence logopedických vad a problémů
•  Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s 

rodiči
•  Školní psycholog - personální podpora základní školy
•  Vzdělávání pedagogického sboru základní školy - inkluze
•  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol - vzájemné 

návštěvy
•  Doučování žáků základní školy ohrožených školním neú-

spěchem
• Seminář pro pedagogy „Motivace ve škole“ 

Podpora výuky plavání
Program: MŠMT - Podpora výuky plavání v základních ško-
lách v roce 2018 (II. etapa)
Realizace: květen - červen 2019
Obdržená dotace: 18 500 Kč
Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

Dotace byla využita na financování dopravy žáků 1. a 2. tří-
dy do plavecké školy Zlín.

Kašavský běh - 25. ročník
Program: Fond Zlínského kraje - MaS01-18 Jednorázové 
akce v oblasti mládeže a sportu pro rok 2019
Realizace: 23. 5. 2019
Obdržená dotace: 9 000 Kč
Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

Hlavním cílem akce je přispět ke zvýšení sportovní úrovně 
dětí a mládeže ve spojitosti s poznáváním okolní krajiny, 
budovat kladný vztah k pohybu a možnost zažít úspěch  
a srovnání svých běžeckých dovedností se svými vrstevní-
ky z okolních škol.
Závodu se zúčastnilo 130 závodníků základních škol z Ka-
šavy, Fryštáku, Slušovic, Lukova, Želechovic a Trnavy.

Týpí pro děti ZŠ a MŠ Kašava
Program: Grant školství a zájmové činnosti Nadace Synot 
2018
Realizace: září - prosinec 2018
Obdržená dotace: 15 000 Kč
Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

Cílem projektu je dětem mateřské a základní školy zajistit 
venkovní přístřešek formou týpí. Jedná se o kvalitní   plá-
těný stan o průměru 5 m, který bude sloužit jako vhodný 
prostor pro celoroční využití pro výuku dětí, pro volnoča-
sové aktivity a k  odpočinku. Dalším cílem je netradičním 
prostorem motivovat děti ve věku od 2 do 15 let k trávení 
času při vzdělávání i při volnočasových aktivitách ve ven-
kovním prostředí.

Jdeme na to od lesa - poznáváme řemesla
Program: Fond Zlínského kraje - RP04-19 Podpora ekolo-
gických aktivit v kraji pro rok 2019
Realizace: 1. 1. 2019 - 31. 5. 2020
Obdržená dotace: 95 000 Kč
Autor projektu: Mgr. Zdeňka Krmášková

Charakteristika projektu:
Účelem projektu je seznámení s řemesly v nejbližším okolí, 
poznání a zachování regionálních tradic, rozvoj manuální 
zručnosti a orientace žáků na možnost budoucího povolá-
ní v rámci regionu. 

Hlavním cílem je v návaznosti na aktivity školy a zpracova-
ný Školní program EVVO podpořit u dětí rozvoj kompeten-
cí potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, 
které povedou k: 
•  poznání a zachování regionálních tradic 
•  poznávání řemesel v nejbližším okolí (práce se dřevem - 

řezbář, výroba dřevěného uhlí, výroba dřevěného nářadí, 
práce s proutím, kovářská výroba, výroba keramiky, zdo-
bení kraslic atd.)

•  návratu k rukodělné práci a zvyšování manuální zručnosti 
u žáků (zhotovení vlastních výrobků)

•  komunikaci mezi dětmi a staršími obyvateli obcí
•  spolupráci v rodinách           
                                                                                                                                                                           
Výstupem bude vytvoření putovní výstavy, která bude 
využívána při kulturních akcích pořádaných pro veřejnost  
v regionu Vizovicka a Slušovicka.
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ZAPOJENÍ ŠKOLY 
DO ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

PROJEKY REALIZOVANÉ OBCÍ KAŠAVA

Modernizace odborných učeben v ZŠ a MŠ Kašava
Operační program: 46. výzva Integrovaného regionálního 
operačního programu
Investiční priorita: Investice do vzdělávání, odborného 
vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do 
celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělá-
vání a odbornou přípravu
Žadatel: Obec Kašava
Předpokládaný rozpočet: 5 189 074 Kč 

Aktivity projektu:
•  jazykovo-počítačová učebna (kompletní rekonstrukce  

a vybavení)
•  jazyková učebna (kompletní rekonstrukce a vybavení)
•  bezbariérové sociální zařízení
•  bezbariérový vstup do budovy a do 1. patra základní školy
•  internetová konektivita

Rekonstrukce probíhaly v období hlavních prázdnin.

Přírodní učebna u ZŠ v Kašavě
Operační program: Státní fond životního prostředí
Žadatel: Obec Kašava
Předpokládaný rozpočet: 579 358 Kč

Aktivity projektu:
Předmětem projektu je venkovní přírodní učebna, která 
bude vybudována pro potřeby výuky dětí základní školy  
v Kašavě a je lokalizována do volné plochy před budovou 
ZŠ.
Navrhované prvky budou mimo dobu výuky sloužit také 
široké veřejnosti. Venkovní učebna bude navržena v pří-
rodním duchu s maximálním využitím přírodních materiá-
lů. Plocha zůstane volně přístupná. Lokalita řešená v rámci 
projektu přímo sousedí s nedávno vybudovanou zahradou 
MŠ v přírodním stylu. 
Předpokládaný termín dokončení realizace díla je konec 
listopadu 2019.  



VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI 
ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Ve školním roce 2018/2019 školu nepoctila svou kontrolní 
návštěvou České školní inspekce.

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Přehled hospodaření školy s finančními prostředky od zři-
zovatele školy ve výši 2 823 130 Kč za kalendářní rok 2018 
byl zpracován ke dni 31. 12. 2018 a byl schválen Zastupitel-
stvem obce Kašava.
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2018 je v příloze 
výroční zprávy (Příloha č. 1).
Snahou vedení školy není jen se spoléhat na finanční pro-
středky ze státního rozpočtu (platy pro zaměstnance) a od 
zřizovatele (finance na provoz školy), ale i zajištění financí  
z jiných zdrojů - dotací.
V průběhu let 2018 a 2019 se podařilo díky sponzorským 
darům a dotačním projektů na nejrůznější výzvy získat do 
rozpočtu školy navíc 2 667 806 Kč.

Dotace a sponzorských darů ve školním roce 2018/2019:
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POSKYTOVATEL VÝZVA/PROGRAM NÁZEV PROJEKTU OBDRŽENÁ DOTACE
Evropské fondy 22. výzva – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Škola pro život 801 148 Kč

Evropské fondy 63. výzva – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Škola pro život II. 1 584 536 Kč

Evropské fondy/Úřad práce Operační program Zaměstnanost  Zaměstnanci veřejně-prospěšné práce 113 226 Kč

Podpora výuka plavání MŠMT - Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (II. etapa) Podpora výuky plavání 18 500 Kč

Zlínský kraj MaS01-19 Jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu pro rok 2019 Kašavský běh - 26. ročník 9 000 Kč

Nadace Synot Grant školství a zájmové činnosti Nadace Synot 2018 Týpí pro děti ZŠ a MŠ Kašava 15 000 Kč

Parabel s.r.o. Dar Vzdělávací aktivity 20 000 Kč

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Kašava Dar Vybavení, odměny pro žáky, školní akce 58 396 Kč

Obec Vlčková Dar Vzdělávací aktivity 18 000 Kč

Obec Držková Dar Vzdělávací aktivity 12 000 Kč

Obec Lukov Dar Vzdělávací aktivity 6 000 Kč

Unimarco, a.s. Dar Vzdělávací aktivity 2 000 Kč

Podhoran Lukov a.s. Dar Vzdělávací aktivity 10 000 Kč

CELKEM   2 667 806 Kč

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada umožňuje rodičům žáků, pracovníkům školy, občanům 
obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje 
zastupitelstvo obce Kašava. 

Ve školním roce 2018/2019 proběhly volby do školské rady – novými 
členy se stali: 
Jaroslav Holý zástupce za zřizovatele školy
Mgr. Pavla Holíková zástupce za pedagogické pracovníky školy
Jana Holá zástupce zákonných zástupců žáků

Funkci předsedkyně školské rady vykonává Mgr. Pavla Holíková. 
Zápisy z jednání jsou zveřejněny na webových stránkách školy 
v rubrice Žáci a rodiče > Školská rada.
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REKONSTRUKCE  
A OPRAVY ŠKOLNÍ BUDOVY

Základní škola Kašava

Jazykovo-počítačová učebna: podlaha (OSB desky  
+ lino), výmalba, vestavěný nábytek, žákovské stoly s ve-
stavěnými PC a sluchátky, rozvody internetu, učitelská ka-
tedra, ozvučení, interaktivní tabule, umyvadla, přívod tep-
lé vody, dveře, žaluzie, odpadkové koše

Jazyková učebna: podlaha (OSB desky + lino), výmalba, 
nábytek, žákovské stoly se  sluchátky, učitelská katedra, 
ozvučení, interaktivní tabule, umyvadlo, dveře, žaluzie, od-
padkové koše

Bezbariérovost: rampa u hlavního vchodu a do 1. patra 
ZŠ, bezbariérový záchod, rampa u vchodu u ředitelny

Konektivita: nové rozvody internetu do nových učeben, 
rekonstrukce Wi-Fi v celé budově školy, server

Čtenářské koutky na chodbách ZŠ: knihovny s knihami 
rozmístěné na chodbách školy

Ostatní: nové kryty na radiátorech na chodbách ZŠ, vý-
malba kabinetu 1. stupně ZŠ, částečná výmalba školní dru-
žiny, chodeb a učeben ZŠ

Mateřská škola Kašava

• Ve třídě starších dětí byly nově zbudovány 2 
toalety a 2 umyvadla



PREZENTACE ŠKOLY 
NA VEŘEJNOSTI

Webové stránky

O činnosti naší školy jsou rodiče, žáci a veřejnost aktuálně 
informováni na školních webových stránkách www.zsam-
skasava.cz, které byly na začátku roku graficky nově zpra-
covány a staly se lépe ovladatelné na mobilních zařízeních.
Druhý rok učitelé na webových stránkách školy zveřejňují  
i příspěvky a fotografie z vyučovacích hodin. Cílem je veřej-
nosti ukázat, jak učíme, jakými formami a metodami s žáky 
pracujeme. Ve školním roce bylo na webových stránkách 
touto formou prezentováno 130 vyučovacích hodin. 
Pozvánky na akce jsou prezentovány také na webových 
stránkách zřizovatele obce Kašava www.kasava.cz.

Školní nformační systém EduPage

Ve školním informačním systému EduPage využíváme vět-
šinu dostupných modulů, které systém nabízí.
Přístup do systému mají pod svými uživatelskými účty žáci, 
jejich zákonní zástupci a pedagogičtí zaměstnanci školy.

Facebookový profil školy

Aktuality, pozvánky a fotografie ze školních akcí jsou zve-
řejňovány i na sociální síti Facebook www.facebook.com/
skola.kasava. Na konci školního roku 2018/2019 bylo na 
Facebooku registrováno k odběru (uživatelé označili strán-
ku „To se mi líbí“) 351 uživatelů.

Videokanál YouTube

Svou činnost škola propaguje také na webovém serveru 
www.youtube.com. Pod školním účtem jsou zde prezento-
vány videa a reportáže ze školních akcí. K odběru novinek 
ze školního účtu YouTube je přihlášeno 135 odběratelů. 
Celkem je na YouTube zveřejněno 66 propagačních a vý-
ukových videí s 88 186 zhlédnutí.

Instagram

Nově začala škola propagovat svou činnost také na Insta-
gramu. Ve školním roce 2018/2019 bylo na Instagramu 
zveřejněno 54 příspěvků – většinou pozvánky na školní 
akce. Na konci školního roku 2018/2019 sledovalo insta-
gramový profil školy 152 učivatelů.

Informační kanál kabelové televize

Touto formou jsou zveřejňovány kontakty, aktuální po-
zvánky na akce, jídelní lístek a další informace, které jsou 
vysílány prostřednictvím informačního kanálu občanům  
z Kašavy, Držkové a Vlčkové.
Informace z kabelové televize jsou publikovány také na 
webových stránkách Obce Kašava.
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Tisk a vývěsky
Ve školním roce 2018/2019 škola svou činnost prezentova-
la v jarním vydání zpravodaje Okénko do Kašavy, Vlčkové  
a Držkové, který je bezplatně distribuován do všech do-
mácností v obcích Kašava, Držková a Vlčková (náklad 700 
ks). Rubrika Škola z  jarního vydání je součástí přílohy vý-
roční zprávy (Příloha č. 2 a č. 3).
Svůj prostor má škola vyčleněn na vývěskách v obcích Ka-
šava, Vlčková a Držková – zde jsou zveřejněny kontakty, 
kalendář a aktuální pozvánky pro veřejnost.

Den otevřených dveří
Ve školním roce 2018/2019 mohla veřejnost nahlédnout 
do výuky a prohlédnout si prostoy školy hned dvakrát: 
v době vyučování 13. 3. 2019 a při nedělním Dětském dni 
14. 6. 2019.
. 

Propagační materiály
V  rámci propagace školy bylo vyrobeno několik propa-
gačních materiálů, které posloužily k  propagaci školy na 
veřejnosti. Novým způsobem propagace se stala výroba 
butonů, které jsou distribuovány mezi žáky a veřejnost při 
školních akcích a soutěžích.

PREZENTACE ŠKOLY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE LUKOV
Vedení školy informovalo o činnosti školy také rodiče žáků 
5. třídy ZŠ Lukov, a to na třídních schůzkách probíhajících 
17. 1. 2019. Cílem setkání bylo oslovit rodiče, kteří zvažují, 
kterou školu vybrat pro další vzdělávání od 6. třídy.
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KONTAKTY

ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, 
příspěvková organizace, Kašava 193, 763 19 Kašava 

IČO: 71003746 
IZO: 600114287 
Datová schránka: 22kmeav 
Webové stránky: www.zsamskasava.cz 
Facebook: www.facebook.com/skola.kasava 

Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Vlk 
Telefon: +420 731 440 493 
E-mail: reditel@zsamskasava.cz

ZŘIZOVATEL ŠKOLY:

Obec Kašava 
Kašava 217, 763 19 Kašava 

IČO: 00284050 
DIČ: CZ00284050 

Datová schránka: dzmbwwe 
Webové stránky: http://www.kasava.cz/ 
Facebook: https://www.facebook.com/obeckasava 

Starosta obce: Josef Jarcovják 
Telefon: +420 731 440 490 
E-mail: starosta@kasava.cz



ZÁVĚR

Na závěr chci poděkovat především všem pedagogickým pracovníkům, kteří ve školním 
roce 2018/2019 odvedli velmi dobrou práci při vzdělávání dětí a žáků kašavské školy. Je-
jich práce není jednoduchá, a přesto se s plným nasazením věnují nejenom vzdělávání, ale  
i výchově a společenskému a kulturnímu životu v obcích Kašava, Vlčková a Držková.
Děkuji za velmi dobrou práci všem správním zaměstnancům, kteří se starají o bezproblé-
mový chod školy, rodičům, kteří se aktivně zapojují do života školy, a jsou ochotni ve svém 
volném čase přiložit ruku k dílu.
Poděkování patří také všem slušným žákům, kteří ve školním roce 2018/2019 dokázali, že 
svou pílí, snahou a ochotou spolupracovat a vzdělávat se, jsou na cestě stát se stále lepšími 
lidmi, čímž dělají dobré jméno nejen svým rodičům, ale i škole a obcím, ve kterých žijí.
Děkuji všem sponzorům, kteří jsou ochotni škole věnovat nejen finanční prostředky, ale  
i svým přístupem a nabídkou služeb být nápomocni budovat kvalitnější zázemí pro vzdě-
lávání v naší škole.
Velký dík patří také panu Josefu Jarcovjákovi, starostovi Obce Kašava, který svým jednáním 
a činností opakovaně dokazuje, že mu záleží na dobrém fungování školy v obci. Díky jeho 
zkušenostem a aktivní činnosti v oblastech získávání dotačních titulů získal i ve školním 
roce 2018/2019 pro školu nemalé finanční prostředky, které byly využity ke zhodnocení 
vnitřních prostor i k financování vzdělávacích aktivit pro žáky.
Děkuji také všem zastupitelům a starostům okolních obcí, kteří pochopili, že investice do 
vzdělávání a zvyšování jeho kvality, se v budoucnu bohatě vyplatí a povede ke kvalitnější-
mu životu obyvatel v našich obcích.

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1: Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2018
Příloha č. 2: Informace o činnosti školy - obecní zpravodaj Okénko do Kašavy, 
                         Držkové a Vlčkové (podzim 2018)
Příloha č. 3: Informace o činnosti školy - obecní zpravodaj Okénko do Kašavy, 
                         Držkové a Vlčkové (jaro 2019)

Výroční zprávu školy vypracoval Mgr. Zdeněk Vlk, ředitel školy

V Kašavě dne 14. 10. 2019

…………………………………
  Mgr. Zdeněk Vlk, ředitel školy
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PŘÍLOHA 1.
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Mgr. 
Zdeněk Vlk

Digitálně podepsal 
Mgr. Zdeněk Vlk 
Datum: 2019.05.15 
11:07:30 +02'00'
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do Kašavy, Držkové a Vlčkové

Dětský klub 
v Kašavě 

Projekt dětský klub v  Kašavě vznikl 
z podpory Evropského sociálního fondu, 
z operačního programu Zaměstnanost. 
Cílem projektu je napomoci rodičům dětí 
1. stupně ZŠ v obci Kašava a okolí ke sladě-
ní pracovního rytmu s péčí o děti, ulehčit 
jim starost o péči dětí v  době mimoškol-
ního vyučování, zlepšit jejich postavení na 
trhu práce, které je navíc ztíženo charakte-
rem venkovského regionu s  komplikova-
nou dopravní obslužností, a přispět k vyš-
ší zaměstnatelnosti v regionu. 

Poskytovatel: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
odbor realizace programů ESF
Příjemce: Komunitní škola Kašava, z.s.
Partner:  ZŠ a MŠ Kašava
Název programu: 
Operační program Zaměstnanost
Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_

077/0007977
Období realizace: 1. 8. 2018 - 30. 9. 2020
Dotace: 1 344 574 Kč
Autor projektu:   Kateřina Maděrová, 

Zdeněk Vlk

Aktivity projektu:
- Ranní a odpolední dětský klub pro děti 
  1. stupně ZŠ
- Příměstské tábory
 Klára Černochová

Farmářský den 
Dopoledne ve škole

Díky spolupráci s Agrární komorou 
Zlín a občanským sdružením Líska se po-
dařilo uspořádat v úterý 12. června Škol-
ní farmářský den.  

Tématem tohoto projektového dne 
bylo jídlo a jeho příběh, zdravý životní 
styl, místní udržitelná ekonomika, tradi-
ce, řemesla a farmaření. Celé dopoledne 
jsme sice s obavami pohlíželi na oblohu, 
ale počasí vyšlo a děti mohly celé dopo-
ledne strávit venku. Čekalo je paličková-
ní, zpracování ovčí vlny, předení na kolo-
vrátku, pletení ošatek i práce s pedigem.

Další zajímavá témata si připravili 
i deváťáci. Mladší spolužáky čekala výuka 
1. pomoci, poznávání a ochutnávka růz-
ných druhů ovoce a zeleniny, potravino-
vá pyramida, poznávání koření, ochut-
návka bylinkových výluhů i pexeso s ry-
bami a různé hádanky. Dopoledne uběh-
lo velmi rychle, protože si jej mohli žáci 
ještě zpestřit výbornými brambůrky od 
pana Novotného a také mléčným kara-
melem.

Velké díky za příjemně strávené do-
poledne patří i spoluorganizátorkám Ivě 
Koutné a Michale Koutné.

Odpoledne pro veřejnost

Odpoledne farmářského dne patřilo 
veřejnosti.  Od 14 hodin proběhl na návsi 
u Obecního domu Farmářský trh. Ve stán-
cích byly k mání trubičky, perníčky sirupy, 
kozí sýry, med, povidla, valašské panenky, 
keramika, výrobky ze dřeva i výrobky žáků 
základní školy. Děti si prodej velmi uží-
valy, vyvolávaly různé reklamní slogany 
a vyprodaly téměř všechny své výrobky.

Kromě možnosti nákupu různých vý-
robků byly v centru pozornosti i stánky 
řemeslníků. Bylo možné si na trenažeru 
vyzkoušet dojení kozy nebo namlet na 
vločkovači vločky. Také si zájemci moh-
li vyzkoušet zpracování ovčí vlny, uplést 
z pedigu podnos nebo vyzkoušet mod-
rotisk.

Součástí odpoledne byl i kulturní pro-
gram, ve kterém vystoupily děti z mateřské 
školy se svým pásmem, pěvecký sbor Slu-
néčko i Kašavští gajdoši. V tanečním bloku 
vystoupily mažoretky, Zumbička a Zumba. 
Součástí kulturního programu byl i křest 
školní regionální kuchařky s názvem Zapo-
menuté recepty našich babiček.

Zájemců přišlo hodně a určitě nikdo 
nelitoval. Bylo to velmi příjemně strávené 
odpoledne. Doufejme, že farmářské dny 
budou v Kašavě pokračovat i v budoucnu.

Zdeňka Krmášková

PŘÍLOHA 2.
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Vzdělávání 
učitelů 

Do školy se nechodí vzdělávat pouze 
žáci, ale také naši učitelé. Ve dnech 27. 8., 
3. 9.  a 10. 9. 2018 proběhlo školení peda-
gogů zaměřené na teambuildingové ak-
tivity, práci s třídou a komunikaci s žáky 
a rodiči.

 Martin Vávra

Exkurze 
školní jídelny 

10. 9. 2018 vyrazil kolektiv naší škol-
ní jídelny na exkurzi do školní jídelny ZŠ 
Mánesova Otrokovice, která několikrát 
vyhrála celorepublikovou soutěž o nej-
lepší školní oběd. 

Přivítala nás příjemná paní vedoucí 
Anna Vičánková. Provedla nás prostora-

mi jejich skladů, kuchyně a jídelny. Nejví-
ce se nás samozřejmě zajímalo vybavení 
kuchyně. Vše jsme si se zájmem prohléd-
ly a vše zdokumentovaly a načerpaly in-
spiraci do budoucna. Poté jsme si u kávy 
a malého pohoštění vyměnily zkušenosti 
z našich jídelen a škol. 

Exkurze byla pro nás velmi přínosná 
a inspirativní a určitě bychom se v  bu-
doucnu nebránily další takové zajímavé 
zkušenosti.  

Marcela Krupíková

Kašava 
– cestou necestou 

27. září proběhl na naší škole orien-
tační závod Kašava cestou necestou. Žáci 
byli rozděleni do tří kategorií. Pro každou 
skupinu byla připravena jiná trať. 

Nejmladší žáci běželi podle růžových 
značek. Starší žáci měli trať vyznačenou 
žlutou barvou. A nejstarší kategorie do-
stala GPS a závodníci se museli oriento-
vat podle zadaných souřadnic. 

Na trati je také čekaly různé úko-
ly. Museli určovat dopravní značky, znát 
základy první pomoci, poznávat větvič-
ky stromů a taky prokázat svoji tělesnou 
zdatnost. Trať vedla lesem i po louce, přes 
potůčky, z kopce i do kopce. 

Závod byl odstartován v osm hodin 
ráno. Za necelou hodinu se začali závod-
níci postupně vracet. Někteří dokonce při-
nesli i houby. V jedenáct hodin byl závod 
u konce a začalo vyhlašování výsledků. 

Všichni soutěžící dostali za snahu 
drobnou odměnu, ti nejlepší si odnesli 
i diplomy. Počasí nás nezklamalo a tak se 
závod vydařil. 

Díky ochotě rodičů se nám podařilo 
připravit i zajímavé úkoly na stanovištích. 
Všem děkujeme za spolupráci.

Zdeňka Krmášková
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I v  letošním školním roce využíváme 
krásnou přírodu v okolí školy k venkovní 
výuce a k  volnočasovým aktivitám. Vyu-
čování probíhá nejenom v altánu na dět-
ském hřišti, ale i v rozlehlém školním are-
álu, v  okolních lesích a na trase Naučné 
stezky Kašava.

Ne každá škola má tak dokonalé pod-
mínky, díky kterým se naše děti mohou 
vzdělávat na čerstvém vzduchu krásné 
kašavské přírody.

Zdeněk Vlk

Venkovní výuka

Výuka v mateřské škole

Český jazyk a prvouka s paní učitelkou 
Martinou Vajďákovou (2. třída)

Český jazyk s paní učitelkou Petrou Drábkovou (3. třída)

Hudební a tělesná výchova s paní 
učitelkou Petrou Slováčkovou (4. třída)

Fyzika s paní učitelkou 
Hanou Pospíšilovou (7. třída)

Ruský jazyk s paní učitelkou 
Hanou Pospíšilovou (8. třída)

Výuka ve školní družině
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Rozhovor 
s paní učitelkou 
Petrou Slováčkovou
Jaká byla Vaše cesta za učitelskou profesí? 

Moje cesta za učitelskou profesí byla 
jasně daná, od malička jsem si ráda hráva-
la na paní učitelku..:) Chtěla jsem studovat 
učitelství 1. stupně, ale nakonec mé kro-
ky k této specializaci vedly oklikou. Po ab-
solvování Gymnázia T. G. M. ve Zlíně jsem 
nastoupila na Ostravskou univerzitu, kde 
jsem vystudovala Učitelství biologie a tě-
lesné výchovy. Během mé učitelské praxe 
mě však stále více přitahovala práce s dět-
mi mladšího školního věku, proto jsem se 
rozhodla své vzdělání rozšířit a v rámci ce-
loživotního vzdělávání vystudovat Učitel-
ství pro 1. stupeň.
Jak udržujete dobrou úroveň vzdělání u va-
šich žáků?

Snažím se, aby děti výuka co nejvíce 
bavila, často hrajeme hry, chodíme ven 
do přírody. Když plánuji výuku, snažím se, 
aby byla pro děti co nejvíce prožitková.

Jak řešíte kázeňské problémy? Co Vám funguje? 
Na současném pracovišti jsem zatím 

žádné kázeňské problémy řešit nemusela, 
ale v minulosti jsem vždy vše zvládla oka-
mžitým řešením a dohodou.
Co by o Vás řekla vaše rodina a blízcí?

To netuším, proto jsem se jich zepta-
la..:) Tady jsou odpovědi:

Peťa je velmi usměvavá, trpělivá, ná-
paditá, citlivá, ale co je nejdůležitější, sna-
ží se být stále pozitivně naladěná a hledat 
v každé věci to dobré.
Jaké jsou Vaše zájmy mimo výuku?

Velmi ráda sportuji, chodím po ho-
rách, ráda jezdím na kole, hraji volej-
bal a miluju lyžování. Když potřebuji vy-
pnout a relaxovat, vždy se nejraději vy-
dám do nádherných okolních lesů. Ráda 
také čtu, ale na tento zájem většinou ne-
zbývá čas.
Máte nějaký svůj vzor, který Vás inspiruje?

Nemám žádný vzor, ale držím se hesla: 
„Dělej vše nejlépe, jak dovedeš!“
Líbí se Vám v Kašavské škole? 

Ano, líbí se mi zde velmi moc. Škola je 
velmi pěkná, prostorná a lesy kolem jsou 
nádherné. Děti, rodiče i kolegové jsou za-
tím velmi přátelští a milí. Paní učitelka Petra Slováčková 

Žáci 9. třídy obhájili své absolventské práce (14. 6. 2018) Příměstský tábor Divoký západ (9. 7. – 13. 7. 2018)

Prázdninová školička Indiánské léto (13. 8. – 17. 8. 2018)

Je něco, co Vás ve škole překvapilo (mile/ne-
mile:-) ? 

Na škole mě mile překvapila rodinná 
atmosféra a nižší počet žáků ve třídě, vyu-
čující má větší možnost k žákům přistupo-
vat individuálně.

 Klára Černochová

Naši prvňáčci 2018/2019 s třídní učitelkou Mgr. Věrou Mitrengovou

Neformální setkání učitelů s rodiči při Rodičovské 
kavárničce (13. 9. 2018)

Absolventský ples žáků 9. třídy (29. 6. 2018) Volby do Žákovského parlamentu 2018/2019 (2. 11. 2018) Nově zvolení členové žákovského parlamentu (6. 11. 2018)

Fotografi cká
reportáž
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Trnovjanka
V loňském roce v adventním čase, vá-

noční ples Trnkovjanky byl tu zase. Dva 
dny před Vánoci měli lidé valašští i jiní 
možnost nasát příjemnou vánoční atmo-
sféru a trochu toho klidu na našem vá-
nočním koncertě ve Fryštáku. Jako kaž-
dý rok od nás mohli diváci slyšet tradiční 
koledy i moderní písně nejen z pohádek 
a fi lmů. Vzácným hostem byl pan Jiří Bře-
zík, který za doprovodu svého i naší ka-
pely zazpíval několik vlastních písní. Po 
jeho vystoupení přišel čas na píseň zá-
věrečnou „We are the World“, kterou jsme 
zahráli i zazpívali všichni společně s cílem 
poslat divákům co nejvíce pozitivní ener-
gie na vrcholící svátky. Všem děkujeme za 
obrovskou podporu, která je pro nás mo-
torem i motivací k  ještě lepším koncer-
tům i výkonům. 

Letošní rok nezůstáváme pozadu 
a už za sebou opět máme několik koncer-
tů. Mezi nimi byl například i náš maškar-
ní ples, který byl již devátým v pořadí, což 
znamená, že příští bude ve velkém kula-

Okénko do výuky kašavské školy
Jsme si vědomi toho, že ne každý má ty možnosti, aby navštívil naši školu v  době vyučování. Proto již druhý rok naši 

pedagogičtí pracovníci zveřejňují na webových stránkách školy příspěvky, které popisují průběh vyučovacích hodin. Tyto 
příspěvky naleznete na webových stránkách www.zsamskasava.cz v  rubrice aktuality nebo jsou zveřejňovány na školním 
Facebooku www.facebook.com/skola.kasava. Zdeněk Vlk

tém stylu! Když už jsme u stylu a u vel-
kého, tématem letošního plesu byl Vel-
ký Gatsby aneb 20. léta. Jako každý rok, 
tak ani tento nechyběly velmi originální 
masky. Mohli jsme vidět například rocko-
vou hvězdu Freddieho, který se v průbě-
hu celého večera nevzdal svého mikro-
fonu, se kterým prováděl různé kejkle…
ještěže na plese nebyly děti. Další skvě-
lou maskou byla například Cruela a „101“ 
dalmatinu, pravěcí lidé, kašavská léčeb-
na, Kissáci a mnohé další. Zkrátka a dobře 
bylo vidět, že kreativity je dostatek. Ples 

se opět velmi vydařil a všichni si ho ma-
ximálně užili. 

A kde se letos ještě ukážeme? Můžete 
nás vidět například 5. května na hodech 
v Roštění nebo také tradičně na kácení 
máje na Kašavě, které letos bude na Den 
dětí. Na Kašavě vás rádi uvidíme i na folk-
lorním festivale 15. června. Termíny všech 
budoucích koncertů je možno dohledat 
na našich webových stránkách (https://
trnkovjanka.webnode.cz/kalendar-akci/). 
Těšíme se na vás!

 Lucie Zubíková

VYRÁBÍME MODEL 
DÝCHACÍ SOUSTAVY

V 5. třídě jsme se učili, z čeho se sklá-
dá dýchací soustava. A protože bylo ne-
snadné si představit, jak funguje bránice, 
vyrobily si děti model plic. Místo plicních 
laloků jsou balónky, místo průdušek brčka 
a bránici tvoří část balónku natažená na uře-
zanou PET láhev. Model vyráběla jen sku-
pinka dětí, zato výsledek ukázala a dala vy-
zkoušet všem ostatním. Hana Pospíšilová

ZÁBAVNÁ GEOMETRIE
Výuka geometrie ve 3. třídě není jen 

o rýsování. Vzhledem k tomu, že probíráme 
rovnoběžky a různoběžky, chodili jsme po 
třídě a hledali názorné příklady. A abychom 
si učivo zažili ještě lépe, staly se z našich těl 
přímky. Snažili jsme se vytvořit rovnoběž-
ky, různoběžky a určit jejich průsečík. Cílem 
názorného tvoření je to, aby děti dané uči-
vo pochopily a lépe si jej zapamatovaly – 
a to se nám podařilo.  Petra Drábková

QUIZLET – ŠKOLA HROU

Držíme se hesla „Škola hrou“ a při pro-
cvičování (nejen) angličtiny využíváme 
různé zdroje. Tento týden jsme si zkusili 
hru Quizlet live, v níž náhodně sestavené 
týmy co nejrychleji určují slovíčka nebo 
fráze na tabletu či mobilu. Týmy poměřily 
také znalosti vlajek, hlavních měst, slovní 
zásobu z německého jazyka.

 Pavla Holíková

PŘÍLOHA 3.
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POČÍTÁNÍ VE ŠKOLCE
V rámci vzdělávání dětí v  mateřské 

škole jsme se zaměřili ještě více na pro-
cvičování nejen základních barev, ale 
také barev světlého a tmavého odstínu, 
přičemž jsme využili i procvičování geo-
metrických tvarů.

Hrajeme spoustu předmatematic-
kých her, u kterých se nám prolínají bar-
vy, geometrické tvary a počítání. Ale jak 
bývá zvykem, je dobré propojit teorii 
s praxí, proto jsme si vytvořili ve škol-
ce matematický papírový koberec, který 
jsme si vyzdobili geometrickými tvary.

 Petra Bořutová

PÁJENÍ
V pracovních činnostech se žáci 8. třídy 

učí pájet. Podle návodu za pomocí páječky se 
snažili zkompletovat elektronickou stavebni-
ci Kdo dřív. I když většina pájela poprvé v ži-
votě, šlo jim to velmi dobře. Zdeněk Vlk

Nemyslíme 
jen na sebe

KRABICE OD BOT

Naši druháci se zapojili do projek-
tu Krabice od bot. Cílem je potěšit děti 
z chudších rodin v České republice. Ra-
dost těmto dětem udělají zase děti, jimž 
dospělí pomohou připravit jejich krabici 
od bot. Tu společně naplní dětskými dár-
ky k Vánocům. Druháci to zvládli s pře-
hledem. Vyráběli vlastní papír na balení, 
jmenovku i přání k Vánocům. Každý žák 
s dopomocí i dárek zabalil. Děti pracova-
ly s velkým nadšením. Ví, že udělají radost 
druhým. 

Děkuji rodičům, kteří dárečky připra-
vili. Poděkování patří i paní Štěpánové, 
která odvezla dárky na sběrné místo.

 Martina Vajďáková

SEDMÁCI PODALI POMOCNOU RUKU

Sedmáci podali pomocnou ruku, když 
se stali Ježíškovými vnoučaty pro babič-
ku Martu a splnili ji vánoční přání. Spo-
lečně vybrali peníze, různé vánoční dob-
roty a další dárečky, napsali přání a na-
kreslili spoustu obrázků s vřelými slovy. 
Sami od sebe se do akce zapojili a doká-
zali tak před vánoci nejen podat pomoc-
nou ruku, tak kde je to potřeba ale i ote-
vřít svá srdce.

 Vladimír Drápal, Klára Černochová

TVOŘENÍ PRO NEMOCNÉ

V letošním roce, jsme se rozhodli pro 
spolupráci s Krajskou nemocnicí Tomáše 
Bati ve Zlíně – a to v rámci Dobrovolnic-
kého centra KNTB. 

Naše spolupráce spočívá v tom, že vy-
rábíme výrobky, vždy tematické (Mikuláš, 
Vánoce, Velikonoce apod.) pro pacienty 
od dětského oddělení až po oddělení se 
seniorskou populaci. Doufáme, že je po-
těší naše výrobky a pomohou jim k brz-
kému uzdravení. Více informací o projek-
tu na webových stránkách https://www.
kntb.cz/dobrovolnicke-centrum.

 Petra Bořutová
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Spolupráce školy s  rodiči dětí hraje 
významnou roli při vzdělávání dětí. For-
mou nejrůznějších aktivit vytváříme pod-
mínky pro fungování partnerského vzta-
hu s  rodiči dětí, navazujeme a pravidel-
ně s rodiči udržujeme kontakt a nabízíme 
nejrůznější možnosti spolupráce. Jsem 
rád, že velká část rodičů těchto možnos-
tí využívá a o vzdělávání svých dětí se ak-
tivně zajímá. 

Vánoční tvoření s rodiči v mateřské škole 
(10. 12. a 11. 12. 2018)

Táborák pro rodiče a děti 4. třídy (26. 9. 2018)

Rodičovský ples pořádaný Sdružením rodičů 
(26. 1. 2019)

Adaptační kurz v 6. třídě s podporou ochotných 
rodičů (29. 11. 2018)

Konzultace ve třech: žák – rodič – učitel 
(22. 11. 2018)(16. 2. 2019)

Mikulášské dopoledne ve spolupráci 
se Sdružením rodičů (5. 12. 2018)

 Rodičovská kavárnička (13. 9. 2018) Schůzky s rodiči Orientační závod (27. 9. 2018)

První školní den s hojnou účastní rodičů (3. 9. 2018) Den otevřených dveří (19. 3. 2019) Zapojení rodičů do výuky

Vážení rodiče, 
pokud se chcete 
do výuky aktivně 
zapojit, nebo se 
jen tak podívat, 
jak ve škole učí-
me, jste srdečně zváni. Stačí kontaktovat 
vedení školy.

Těšíme se na případnou spolupráci. 
 Zdeněk Vlk

Spolupráce rodiny a školy Proč konzultace ve třech?
Konzultace o prospěchu a chování dí-

těte ve škole probíhá v kašavské škole ve 
třech - rodič, žák, učitel. Děti jsou toto for-
mou vedeny k sebehodnocení své práce, 
všichni zúčastnění diskutují nad výsled-
ky, hledají společná řešení případných 
problémů a hledají možnosti, jak vzdě-
lávání dítěte společnými silami podpořit.

Konzultace probíhají 2x ročně, a to 
v měsících listopad a duben. Díky škol-
nímu informačnímu systému EduPage si 
mohou rodiče u učitelů rezervovat ter-
mín schůzky, čímž se vyhnou zbytečné-
mu čekání na společné jednání.
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Ve středu 10. dubna se uskutečnil zá-
pis do 1. třídy. Přišlo 16 šikovných dětí, 
budoucích prvňáčků. Každý z nich se oci-
tl v pohádkové říši. 

Pohádkové postavy je hezky vtáh-
ly do svých příběhů. Děti procházely ko-
lem rybníka vodníka Česílkado království 

královny Elišky a krále Adama. Nezapo-
mněly navštívit hloupého Honzu s babič-
kou Luckou. Vousatý loupežník sice půso-
bil přísným dojmem, ale s dětmi rozluštil 
záhadu ztracených školních pomůcek. Po 
cestě jsme potkali Karkulku s  červeným 
čepečkem, která spěchala k  babičce na 

Pohádkový zápis do 1. třídy
návštěvu. Nikdo se nemusel bát návštěvy 
u hodné ježibaby Kristýnky, kde si každý 
pohladil kouzelného králíčka.  

Všichni předškoláci cestu pohádko-
vou říší hezky zvládli. Těšíme se na ně ve 
škole. 

 Martina Vajďáková

Dětský karneval

Ve spolupráci se Sdružením rodičů ma-
teřská škola dne 16. 2. 2019 uspořádala Dět-
ský karneval.

Pro děti byl připraven bohatý program 
plný her, zábavy, soutěží a tomboly.

Touto cestou chci poděkovat všem zú-
častněným dětem, rodičům i prarodičům, za 
vytvoření báječné atmosféry. Dále také všem 
pomocníků na této akci – paní učitelkám, ro-
dičům se SRPŠ, dobrovolníkům ze základní 

školy a panu dýdžeji. A v neposlední řadě na-
šim sponzorům i fi rmám, kteří přispěli nejen 
věcnými dary do tomboly, či na odměny dětí, 
ale také fi rmě, která poskytla sponzorský dar.
 Petra Bořutová
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Exkurze Osvětim
Dne 8. dubna 2019 se žáci naší školy 

zúčastnili exkurze do Osvětimi. Konkrét-
ně se jednalo o žáky z 8. a 9. ročníku, kte-
ří se tak seznámili s historií tohoto nebla-
ze proslulého místa. Děkuji všem zúčast-
něným, včetně dospělého doprovodu, za 
hladký průběh akce. 

Do Osvětimi vyrážíme se staršími žáky 
pravidelně s cílem navázat na probírané 
učivo 2. světové války, historicko-nauč-
ným zájezdem mladou generaci sezná-
mit s temnou historií lidstva a osobním 
poznáním zabránit tomu, aby tyto činy 
nebyly páchány v budoucnosti. 

 Tomáš Juříček

Dětský pěvecký sbor Slunéčko je aktiv-
ním vystupujícím na mnoha veřejných ak-
cích. Momentálně máme 34 zpěváčků od 
6 do 15 let a zpívají si každé pondělí v  ZŠ 
a MŠ Kašava. 

Od září jste nás mohli slyšet při slavnost-
ním sázení pamětní lípy, kde měly děti pre-
miéru při zpěvu státní hymny. Dále jsme se 
zúčastnili tradičního rozsvěcování vánoční-
ho stromu v Kašavě a tentokrát jsme se po-
dívali i do městského divadla ve Zlíně, kde 
nás doprovodil sedmdesáti členný dechový 
orchestr SDOM Zlín. 

Po Vánocích jsme se pustili opět do na-
studování v  pořadí již třetí dětské operky 
– O Šípkové Růžence, na jejíž premiéru se 
můžete těšit opět v  rámci celorepublikové 
akce ZUŠ Open, na přelomu května a červ-
na. Poslední akcí, na které jsme zpívali, byl 
charitativní koncert, který jsme si moc uži-
li společně s našimi sólisty. 

Stále přibíráme nové členy, ať už rád 
zpíváš, chceš se stát muzikálovým hercem, 
nebo chceš jen zažít spoustu legrace s ka-
marády, přijď mezi nás.  Klára Černochová

Dětský pěvecký sbor Slunéčko

Poznáváme školy 
na Opavsku

Díky Místní akční skupině Vizovicko 
a Slušovicko jsme měli možnost v rámci 
projektu Naše škola – naše radost II. vy-
cestovat na Opavsko.

Pět učitelů z naší školy ve dnech 25. 3. 
a 26. 3. 2019 navštívilo výuku v základní a 
mateřské škole v Háji ve Slezsku, v malo-

třídní základní škole v Žimrovicích a v al-
ternativní základní škole Labyrint ve Lho-
tě u Opavy. Součástí dvoudenní exkurze 
byly také vzdělávací semináře zaměřené 
na komunikaci, řízení a rozvoj školy.

Cílem exkurzí a seminářů, které pravi-
delně naši zaměstnanci absolvují, je po-
znávání jiných školských zařízení, sebe-
vzdělávání, sdílení zkušeností a neustá-
lé zkvalitňování vzdělávacího procesu 
v naší škole.

 Zdeněk Vlk
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1.  Jaká byla vaše cesta za učitelskou 
profesí?

Cesta byla dlouhá, klikatá, ale osudo-
vá. Již od dětství jsem věděla, že chci být 
paní učitelka a pracovat s malými dětmi. 
Přestože mě osud občas zavedl jinam, na-
konec jsem si splnila svůj dětský sen a ni-
kdy jsem toho nelitovala.

2.  Jak udržujete dobrou úroveň 
vzdělání u svých žáků?

Učím ty nejmenší žáčky. Dobrá úroveň 
vzdělání nezávisí pouze na práci učitele, 
ale na spolupráci mezi učitelem, dítětem 
a především rodiči. Každé dítě je individu-
alita a potřebuje specifi cký přístup. Sna-
žím se kombinovat různé metody výuky 
a vymýšlím stále nové podněty, které děti 
přijímají jako výzvu k objevování nového.

3.  Pokud se vyskytnou kázeňské 
problémy ve třídě, co vám fungu-
je?

Okamžité řešení situace, čímž mám na 
mysli si s dětmi o problému promluvit, vy-
slechnout si je, rozebrat důvody a důsled-
ky chování a připomenout si třídní pravi-
dla.

4.  Co by o vás řekla vaše rodina, 
blízcí?

Zeptejte se mé maminky :-). Často mi 

říká, že je na mě hrdá a obdivuje trpěli-
vost, jakou mám při práci s malými dět-
mi..a že jí potřebujeme, my učitelky neko-
nečnou kvantitu. Další členové rodiny se 
naprosto shodnou, že by tuto profesi vy-
konávat nikdy nechtěli.

5.  Máte nějaký svůj životní vzor, 
který vás inspiruje?

Ano mám. Svoji prababičku a mamin-
ku. Vše, čím jsem, jsem díky těmto dvěma 
silným ženám. Díky nim chápu, co zname-
ná pojem rodina, morálka, slušnost i po-
kora. Děkuji jim za zdravý selský rozum 
a životní nadhled.

6. Jak trávíte volný čas, relaxujete?
Čtením. Čtu neustále a všude. Jsem 

absolutní knihomol. Jakmile se ponořím 
do příběhu v knize, nic kolem mě neexis-
tuje. To je ten nejlepší relax.

7.  Jaké jsou podle vás + a – vesnic-
ké školy

Výhodou vesnické školy je menší po-
čet žáků ve třídách, což umožňuje indi-
viduální práci s dětmi. Prostředí je více 
osobní a vytváří dojem rodinné školy. Té-
měř všichni se znají a to může být v ně-
kterých případech výhodou, ale v jiných 
možná také nevýhodou.

 Klára Černochová

Rozhovor s paní učitelkou 1. třídy Věrou Mitrengovou

V rámci volby povolání zahájila naše 
škola spolupráci s místním Autoservisem 
Holý v Kašavě. Deset kluků z 8. třídy se 
v pondělí 17. 12. díky ochotě zaměstnan-
ců stalo na dvě hodiny automechaniky. 

V tomto čase si pod vedením pana Holé-
ho, Řezníčka a Doubravského vyzkouše-
li diagnostiku auta, demontovat a poté 
i složit převodovku od Felicie a motor 
z Octavie.

Osmáci si vyzkoušeli práci automechanika
Děkujeme všem zaměstnancům za 

oborný výklad i vedení při práci, díky kte-
ré se mohli kluci inspirovat k volbě další-
ho povolání, která je čeká v 9. třídě.

 Zdeněk Vlk


