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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 fotbalové a víceúčelové hřiště, dět-
ské hřiště 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 a 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, 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
-  aktuální informování rodičů o vzdělávání dětí prostřed-

nictvím on-line informačního systému školy EduPage 
(prospěch, třídní kniha, docházka, známky, akce, domá-
cí úkoly, plánované písemné práce, suplování, rozvrh, 
omlouvání, návratky 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

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

-  pestrá nabídka volnočasových aktivit pro žáky, spoluprá-
ce se Základní uměleckou školou Morava

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

-  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 
2019/2020 staralo 37 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 20 16,25
 školní družina 2 1,37
 školní klub 2 0,47
 mateřská škola 4 3,87

nepedagogičtí pracovníci
 školní jídelna 5 4,10
 úklid 3 2,70
 účetní 1 1,00
 školník 2 1,50
 topič 1 0,50
 veřejně prospěšné práce 2 2,00
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PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
V základní škole vyučovalo v různých časových obdobích školní-
ho roku 15 učitelů, 2 asistentky pedagoga, 2 vychovatelky školní 
družiny a 2 vychovatelky školního klubu. Pedagogický tým posí-
lila nová paní učitelka 1. stupně základní školy Mgr. Jana Zema-
nová, asistentka pedagoga Nikola Dlabajová, pozici zástupce 
ředitele školy začal nově vykonávat Mgr. Tomáš Juříček.

Ve školním roce 2019/2020 na škole působil výchovný porad-
ce (Mgr. Tomáš Juříček), speciální pedagog (Mgr. Aneta Miklo-
vá), metodik prevence sociálně patologických jevů (Mgr. Aneta 
Miklová), koordinátor a metodik informačních a komunikačních 
technologií (Mgr. Zdeněk Vlk), kariérový poradce (Mgr. Vladimír 
Drápal) a koordinátor environmentální výchovy (Mgr. Zdeňka 
Krmášková). 
 

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

zleva stojící: Daniela Zezulková, Nikola Dlabajová, Vladimír Drápal, Jana Zemanová, Martina Vaculová, Hana Pospíšilová, 
Zdeňka Krmášková, Pavla Holíková, Petra Drábková, Hana Metelová

zleva sedící: Aneta Miklová, Petra Slováčková, Klára Černochová, Radka Průchová, Zdeněk Vlk, Tomáš Juříček,  
Barbora Michálková, Barbora Geherová, Jana Šindelářová
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Vzdělávání vyučujících vychází z Plánu dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků 2019/2020 a Dlouhodobého 
plánu vzdělávání pedagogických pracovníků. 
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Seminář Prevence šikany
Marek Mikláš, ředitel Dětského centra ve Zlíně, proškolil 
dne 3. 10. 2019 pedagogické pracovníky v oblastech pre-
vence šikany ve školách a školských zařízení. 

Teambuilding na Rusavě
Společné teambuildingové setkání všech zaměstnanců ško-
ly probíhalo ve dnech 22. 11. a 23. 11. 2019 na hotelu Rusa-
va. Pobyt zahrnoval wellness služby, sportovní vyžití, turisti-
ku i supervizní setkání s psycholožkou Martinou Friedlovou.

Kurz první pomoci
V přípravném týdnu školního roku byli pedagogičtí i nepeda-
gogičtí pracovníci školy proškolení v oblasti poskytnutí první 
pomoci. Kurz vedla odbornice z praxe paní Tereza Dragúňová.

Další kurzy a semináře byly směřovány především na meto-
dy a formy výuky, na osobní rozvoj pedagogických pracov-
níků 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.

Supervizní spolupráce s pí Martinou Friedlovou
Nově jsme začali spolupracovat s psycholožkou Mgr. et Mgr. 
Martinou Friedlovou, která vedla pedagogický tým v oblas-
tech vzájemné spolupráce, porozumění a komunikace. 
Celkem proběhla čtyři supervizní setkání, která byla za-
měřena na správné fungování týmu a pravidla spolupráce  
a komunikace. 

Vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce
Všichni zaměstnanci byli paní Evou Pekařovou dne  
26. 8. 2019 proškoleni v  oblasti bezpečnosti práce  
a požární ochrany.

Semináře, kurzy, školení a exkurze 2019/2020:

Zaměření kurzu Celkem hodin
Strategické řízení a plánování ve školách 35
Práce se třídou, prevence šikany, 
školní poradenské pracoviště 128
Metody výuky, zkvalitnění výuky 152
Osobní rozvoj 
– komunikace, syndrom vyhoření, spolupráce 219
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, první pomoc 71

Financování dalšího vzdělávání pedagogů:

 • Státní prostředky:  29 020 Kč
 • Obecní prostředky:  28 890 Kč
 • Projektové prostředky:  18 700 Kč
 • CELKEM:  76 610 Kč



6

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

Mgr. Tomáš Juříček

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

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 
plánů, plánů pedagogické podpory, poskytování podpůr-
ných opatření žákům, realizace předmětů speciálně peda-
gogické péče a pedagogických intervencí, vedení školní 
matriky), 

•  pravidelné informování a metodické vedení učitelů a asis-
tentů pedagoga v oblasti práce s žáky se speciálními vzdě-
lávacími potřebami,

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

prevence sociálně patologických jevů, školním speciálním 
pedagogem, asistenty pedagoga a  zákonnými zástupci 
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, ad-
ministrace projektu Nenech to být – nástroj k odhalování 
šikany ve školách, který funguje na principu schránky dů-
věry, ale v elektronickém prostředí prostřednictvím webu 
nebo mobilní aplikace,

•  pomoc při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-uči-
tel, 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.

KARIÉROVÝ PORADCE

Mgr. Vladimír Drápal

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 proběhla 
prezentace oborů středních škol ve Zlínském kraji a infor-
mování žáků o aktuální situaci na trhu práce,

•  účast žáků 9. ročníku na Veletrhu vzdělávání a práce, na 
kterém se prezentovaly vybrané střední školy a firmy pů-
sobící ve Zlínském kraji (31. 10. 2019),

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

•  informační schůzka o přijímacím řízení na střední školy ur-
čená pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče, předání infomač-
ních materiálů rodičům,

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

•  poradenství spojené s vyplněním přihlášek na střední ško-
ly a s odvolacím řízením.

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Aneta Miklová 

V oblasti činnosti školního speciálního pedagoga bylo re-
alizováno:
•  spolupráce s  vedením školy, třídními učiteli, výchovným 

poradcem a asistenty pedagoga, 
•  individuální speciálně pedagogické poradenství poskyto-

váno rodičům v rámci výchovy a vzdělávání dětí ve škole 
i školce,

Informativní schůzka s žáky 9. třídy a jejich rodiči (16. 1. 2020)

Hledám povolání. Které se pro mě hodí – Úřad práce Zlín (17. 9. 2019)
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•  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),

•  realizace školení pro pedagogy,
•  dokumentační činnost.

V době uzavření škol kvůli pandemii covid-19 speciálně pe-
dagogická péče nadále probíhala formou výuky na dálku 
– videohovory, komunikace prostřednictvím zpráv na škol-
ním informačním systému, komunikace přes sociální sítě.

•  Vytvoření informační stránky „Speckař v  karanténě“ na 
Facebooku – zde byli rodiče průběžně informováni v ob-
lastech speciální pedagogiky, prevence v  období Covid 
(např. jak komunikovat s dítětem v době krizových mimo-
řádných událostí aj.).

•  Vytvoření instagramového profil „Speckař v  karanténě“ 
nyní přejmenovaný na „Speckař na dědině“ (@specialni_
pedagog). Na tomto profilu mohli a stále mohou rodiče, 
učitelé, děti i další sledovat aktuality a různé informace ze 
speciální pedagogiky, psychologie a prevence. 

METODIK PREVENCE 
SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Mgr. Aneta Miklová

•  Realizace preventivních programů ve třídách ve spoluprá-
ci s  třídním učitelem. Hlavním cílem těchto programů je 
prevence sociálně patologických jevů, nastolení dobrého 
klimatu a zlepšení vztahů ve třídě. Počet navazujících pro-
gramů byl realizován dle potřeb třídního kolektivu. Každá 
třída je úplně jiná, program je tak třeba vytvářet přímo na 
míru konkrétnímu kolektivu.

•  Pomoc při konfliktních situacích ve škole (učitel-žák, žák-žák). 
•  V  období mimořádného stavu poskytování konzultací  

a krizové intervence.
•  On-line komunikaci pomoci sociálních sítí.
•  Prevence prostřednictvím sociálních sítí (Instagram  

@am.specped). Zde se mají žáci možnost vyjádřit, co je 
zajímá a o čem se chtějí dozvědět více. Největší zájem byl  
o témata, jak se doma učit efektivně, jak relaxovat, emoce 
– jak je chápeme a jak s nimi pracovat a mnoho dalšího. 
Někdy to byla odlehčená témata jako správné stravování, 
jindy těžší, např. jak se chránit na internetu a kyberšikana.

SOUHRN ČINNOSTÍ SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA 
A METODIKA A PREVENCE:

•  Pravidla se třídou: 1–2 hodiny v každé třídě (nepočítáno 
do preventivních programů).

•  Preventivních programů proběhlo: 15
•  Šetření ve třídě: šetření proběhlo ve dvou třídách (1. třída 

– vztahy ve třídě, hlavně o přestávkách, 2. třída – podezře-
ní na kyberšikanu).

•  Zaměření preventivních programů: Vztahy, prevence soci-
álně-patologických jevů.

•  Prevence online – témata, kterými jsme se zabývali: Jak se 
efektivně učit doma, relaxace, emoce a pocity, zabezpe-
čení sociálních sítí, kyberšikana aneb 10 pravidel jak být 
safe, co dělat v době koronové, seberozvoj, co je stres, jak 
správně snídat, anorexie, bulimie, co podniknout v  pří-
rodě, deprese, jak správně komunikovat, kontakty: kam 
volat v  případě krize, tipy na podcasty, články, YouTube 
videa, aplikace aj. Preventivní program Hasík, 2. a 6. třída



8

Preventivní program – pravidla ve třídě, 2. třída (3. 12. 2019)

Preventivní program s přespáním ve škole, 8. třída (17. 12. 2019)

Projektu Můj hrdina – obrana se týká všech, 8. třída (prosinec 2019)

Preventivní program Nebezpečí na internetu, 4. třída (červen 2020)

Adaptační program s přespáním ve škole, 6. třída (prosinec 2019)

Preventivní program – sebepoznávání, 6. třída (16. 1. 2020)

Preventivní program – rozloučení se školou, příprava na přechod 
na střední školu, 9. třída (červen 2020)



ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ve školním roce 2019/2020 plnilo v základní škole povin-
nou školní docházku 167 žáků (k 30. 6. 2020).

Školu navštěvují nejenom žáci z Kašavy a ze spádových 
obcí Vlčková a Držková, ale i děti s trvalým bydlištěm  
v jiných obcích a městech.

Dva žáci plní povinnou školní docházku v zahraničí,  
a to v Itálii (žák 7. třídy) a v Norsku (žákyně 6. třídy).

  
POČET ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 (STAV KE DNI 30. 6. 2020) 

 Ročník Kašava Vlčková Držková Lukov Ostatní CELKEM

 1. 10 4 1 0 1 16

 2. 11 3 2 0 3 19

 3. 9 4 5 0 2 20

 4. 2 8 4 0 0 14

 5. 8 1 2 0 3 14

 6. 11 2 3 3 1 20

 7. 7 4 0 4 4 19

 8.  11 1 3 2 3 20

 9. 14 2 4 4 1 25

CELKEM  83 29 24 13 18 167
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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. Vzdělávání ve školním roce 2019/2020 výrazně 
ovlivnila pandemie covid-19. Žáci byli ve 2. pololetí vzdě-
láváni distančně, a to prostřednictvím on-line videohovorů 
přes aplikaci Jitsi Meet a samostudiem, které bylo zadává-
no vyučujícími zprávami ve školním informačním systému 
EduPage. 

OMEZENÍ PREZENČNÍ VÝUKY V DOBĚ PANDEMIE:

1. 3. 2020 – 24. 5. 2020
Distanční výuka pro všechny žáky ZŠ

17. 3. 2020 – 24. 5. 2020
Přerušen provoz MŠ

12. 5. 2020 – 7. 6. 2020
Dobrovolná prezenční výuka pro žáky 9. třídy (příprava na 
přijímací zkoušky na SŠ)

25. 5. 2020 – 30. 6. 2020
Dobrovolná prezenční výuka žáků 1. stupně

8. 6. 2020 – 30. 6. 2020
Dobrovolná prezenční výuka žáků 2. stupně

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. 16 15 0 1
 2. 19 17 1 1
 3. 20 16 4 0
 4. 14 13 1 0
 5. 14 13 1 0
 CELKEM 83 74 7 2

 Hodnocení žáků na konci školního roku - II. stupeň ZŠ
 Ročník Počet žáků  S vyznamenáním Prospělo Neprospělo
  ve třídě  
 6. 20 14 5 1
 7. 19 14 5 0
 8. 20 11 8 1
 9. 25 17 8 0
 CELKEM 84 56 26 2

Pochvaly
Pochvala 1 979
Pochvala třídního učitele 593
Pochvala ředitele školy 80

Kázeňská opatření
Napomenutí třídního učitele 29
Důtka třídního učitele 9
Důtka ředitele školy 3
Dvojka z chování 0
Trojka z chování 0

Zameškané hodiny
Ve školním roce 2019/2020 žáci zameškali 
celkem 9 667 hodin, což je v průměru 58 hodin 
na jednoho žáka. 
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Žáci ocenění ředitelskou pochvalou (pololetí školního roku)

Oceňování žáků na konci školního roku

Pololetní vysvědčení prvňáčků



NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH
 
Díky jarní koronavirové pandemii byla velká část vědomostních i sportovních soutěží výrazně omezena. I tak se v soutěžích, 
které proběhly v prvním pololetí školního roku, naši žáci umístili na vyšších příčkách. 
 
VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE
Název akce Kolo Umístění Zapojení žáci 
Recitační soutěž okrskové 3. Barbora Procházková (1. třída)
Recitační soutěž okrskové 3. Václav Vesecký (2. třída)
Zdravotnická olympiáda Finále účast Barbora Adámková (9. třída)
Bobřík informatiky – 1. stupeň školní úspěšní řešitelé Pavla Holíková (5. třída), Lucie Třísková (5. třída),  
   Adam Klívar (5. třída), Vlastimil David (5. třída),  
   Jakub Černoch (5. třída), Marek Divoký (5. třída)
Bobřík informatiky – 2. stupeň školní úspěšní řešitelé Amálie Miklová (9. třída), Štěpán Průcha (9. třída), 
    Jitka Fialová (7. třída), Leona Šarmanová (7. třída), 
    Adam Holub (7. třída), Václav J. Březík (7. třída)
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SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Třetí ročník Podřevnické ligy byl poznamenán uzavřením škol z důvodu pandemie. Z toho důvodu se některé sportovní dis-
ciplíny nemohly uskutečnit. Přesto proběhlo 6 soutěží, do kterých byly zapojeni žáci ZŠ Slušovice, ZŠ Trnava, ZŠ Želechovice, 
ZŠ a MŠ Kašava a ZŠ Štípa. Po sečtení všech výsledků proběhlých soutěží se naše škola umístila na vysněném 1. místě.

Název akce Kolo Umístění Zapojení žáci
Trnavský vrch – přespolní běh okresní 5. Štěpán Průcha (9. třída)
Ve stopě Trnavského běhu – přespolní běh meziškolní 1. Barbora Šarmanová (1. třída)
Ve stopě Trnavského běhu – přespolní běh meziškolní 1. Lucie Třísková (5. třída)
Ve stopě Trnavského běhu – přespolní běh meziškolní 2. Pavlína Daňková (5. třída)
Ve stopě Trnavského běhu – přespolní běh meziškolní 3. Radim Mahďák (5. třída)
   Karolína Průchová Erika Kráčalíková, Šimon Maděra,  
Biatlon (Štípa) Podřevnická liga 2. Martin Pivoda, Hana Marušáková, Sabina Pavelková,  
   Jakub Řezníček, Štěpán Průcha

Stolní tenis (Želechovice) Podřevnická liga 1. Leona Šarmanová, Tomáš Holík, Šimon Maděra,  
   Kristána Holíková, Tadeáš Vyvlečka, Vojtěch dočkal
   Šimon Maděra, Martin Pivoda, Leona Šarmanová,  
Ringo (Slušovice) Podřevnická liga 2. Anna Michalíková, Hana Marušáková, Tereza Bařinková,  
   Štěpán Průcha, Tadeáš Vyvlečka
   Filip Štelc, Marek Divoký, Radim Mahďák, Adam Klívar,  
Vybíjená (Štípa) Podřevnická liga 2. Josef Krampota, Vlastimil David, Jakub Černoch,  
   Lucie Třísková, Pavla Holíková, Jana Krčmová,  
   Hana Marušáková, Adéla Škapíková
   Tomáš Holík, Šimon Maděra, Martin Pivoda, Sofie Koglerová,  
Badminton (Kašava) Podřevnická liga 1. Zuzana Rexová, Leona Šarmanová, Jiří Polášek, Matěj Drábek,  
   Adam Khain, Veronika Nedomová, Tereza Bařinková

Recitační soutěž (Lukov, 26. 2. 2020) Zdravotnická olympiáda (Zlín, 2. 10. 2019)
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Biatlon, Štípa (8. 10. 2019)

Atletický pětiboj, Slušovice (16. 9. 2019)

Přespolní běh Trnavský vrch (Trnava, 25. 9. 2019)

Stolní tenis, Želechovice (13. 11. 2019)

Vybíjená, Štípa (7. 1. 2020)

Přespolní běh Ve stopě Trnavského vrchu (26. 9. 2019)

Badminton, Kašava (3. 2. 2020)



ABSOLVENTI ŠKOLY

Slavnostní vyřazení absolventů

Absolventi spolu s rodiči, přáteli, učiteli a zástupci obcí 
slavnostně ukončili své devítileté působení na Základní 
škole a Mateřské škole Kašava Slavnostním vyřazením ab-
solventů, který se konalo v sobotu 27. 6. 2020 ve venkov-
ním prostoru dětského hřiště mateřské školy.
Nechyběla výborná hudba, tanec, tombola, předávání pa-
mátečních diplomů a šerp, děkování rodičům i učitelům 
a originální píseň, kterou si nacvičili pro naše absolventy 
jejich rodiče.

Rozloučení absolventů se školou

Vážení učitelé, vyslechněte si prosím krátké hlášení. Chtěl by-
chom Vám věnovat pár slov. 
Psal se rok 2011, velká aktovka, poprvé a naposled ostrou-
hané pastelky, nervozita a očekávání. To a mnohem více 
nás provázelo první školní den. Vůdcem naší smečky se stala 
paní učitelka Věrka Vlková a její pomocnice stonožka Božka. 
Položila základní kameny našeho vzdělávání, společenských 
vztahů, každé ráno nás motivovala k těm nejlepším výkonům 
například písní (máme rádi ovoce). Vzpomínáme na spoustu 
zábavných her, akcí a výletů a tyto vzpomínky nám již nikdo 
nevezme. 

Ve čtvrté třídě převzala štafetu paní učitelka Barbora Michál-
ková, která u nás vzbudila velkou vášeň ke sportu a výtvar-
nému umění. Vzpomínáme na výlet do Prahy, jeskyní i na 
Macochu a dělala nám oporu při seznamování s budoucími 
spolužáky z Lukova.
Noví učitelé, noví spolužáci, nové předměty – to vše na nás 
čekalo při příchodu na druhý stupeň. 
Základní skladební dvojce, pravěk či Egypt, zájezd do Lon-
dýna nebo návštěvy divadel. Toto vše si vybavujeme ve spo-
jitosti s paní učitelkou Šindelářovou, která se nám věnovala  
v angličtině, dějepisu a češtině. 
Na naši kondičku dohlížel pan učitel Drápal, který se občas 
hodně bavil našimi výkony, trápil nás při výběhu na Vanči-
ci a naučil nás lyžovat i pádlovat. Co se týče zeměpisu, jeho 
nejlepší kámoška byla slepá mapa a Cestománie. Ale neboj-
te, naše sousední státy - Polsko, Německo, Rakousko i Mon-
golsko známe dokonale. Velmi děkujeme i za obětavou práci  
a pomoc při výběru střední školy či zájezdu do Chorvatska. 
Klokan, Pangea, Herbář, noc na hradě, vztah k přírodě, ale 
hlavně strašák jménem matematika. Tím vším nás velmi tr-
pělivě provedla paní učitelka Krmášková. Děkujeme za čas 
stráveny při přípravách matiky na přijímačky, moc jste nám 
pomohla a my si toho nesmírně vážíme.
Nejen paní Krmášková, ale taky pan učitel Vávra se staral  
o naše aritmetické i geometrické znalosti a doplnil to hudební 
výchovou. Jeho Yesterday a dodnes si při této písní vybavíme 
chvíle strávené s vámi. 

Hodiny českého jazyka pro pokročilé jsme strávili převážně  
s paní učitelkou Zezulkovou a troufáme si říct, že u přijíma-
ček jsme si věřili právě díky vám. Ideu a tentýž vyskloňujeme  
i o půlnoci. Co se týče jazyka německého, tam už to trochu 
vázne, ale rozhodně si vybavíme (...zahlen rap) 

Dalším i když krátkým česko-německým impulzem pro nás 
byla paní učitelka Lucka Holíková, která výuku zpestřovala 
spoustou her a dobrou náladou. 
Nyní si dovolíme krátkou aktualitu. V září roku 2017 byla 
sedmá třída napadena zlínským požíračem sušenek, králem 
krasopisu a expertem na inteligentní humor – dějepisářem 
Tomášem Juříčkem. Žáci statečně útok odrazili a nenechali se 
strhnout historickými fakty. Pachatele se podařilo dopadnout 
a byl k odsouzen k funkci zástupce ředitele na dobu neurčitou. 
Jeho komplic hustá hříva nebyl nikdy dopaden. Konec aktua-
lity z černé kroniky.  
Next interesting teacher is misis teacher Holíková. Thank you 
for your english lessons, more fun and energy. We have many 
beautiful memories and we will miss you so much.
Naše silné heslo na sociální sítě nerozlouskne ani ten nejlepší 
hacker. Za to vděčíme školnímu ajťákovi Zdeňku Vlkovi. Hrá-
bě a motyky jsme v pracovkách rovnou přeskočili a vrhli se 
na pájení. Proto se z nás v budoucnu možná stanou zkušení 
páječi nebo ajťáci.

Nejen výškou ale také povahou mezi nás skvěle zapadá pě-
vecká superstar Klára Černochová. Svojí vynalézavostí a vždy 
s dobrou náladou nás vítala v hodinách hudební výchovy. 
Velké díky jí patří hlavně za ochotu a trpělivost při nacvičová-
ní absolventského tance, který jsem vlivem coronaviru úspěš-
ně zapomněli. Z jejích hodin jsme odcházeli vždy s dobrou 
náladou. 
Poslední školní etapou nás úspěšně provedla naše nadaná 
chemikářka, fyzikářka, a především třídní učitelka Hana Po-
spíšilová. Názvosloví i chemické prvky umíme i pozpátku. Po 
výtvarné stránce také rozhodně nezůstaneme negramotní,  
a to díky kreativním nápadům ověřených pinterestem. Siru-
py a marmelády paní učitelky by si rozhodně zasloužily první 
místo v master chefu. Poznali jsme ji i její druhé stránky než 
jen jako učitelku. Vyprávěla nám své zážitky, zkušenosti a dá-
vala nám rady, které jsme si vzali k srdci. Byly to dlouhé, ná-
ročné ale i krásné čtyři roky s vámi. 

Nesmíme samozřejmě zapomenout poděkovat paním ku-
chařkám za zdravé pochoutky, které nám s láskou vždy při-
pravovaly. Také paním uklízečkám za udržování pořádku 
v naší škole, což bylo rozhodně nelehké, zvláště v tomto ne-
obvyklém období a panu školníkovi za údržbu areálu školy  
a pozitivního ducha. 
Všem Vám děkujeme vřele, bylo nám tu s vámi skvěle. 
 Žáci 9. třídy
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ABSOLVENTI ŠKOLY    Umístění absolventů na středních školách
     Čtyřleté gymnázium     10
     Střední odborná škola s maturitou      9  
     Střední odborné učiliště       6
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ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 probíhal z důvo-
du pandemie koronaviru COVID-19 bez osobní přítomnos-
ti dětí ve škole. Rodiče podávali žádosti o přijetí k povinné 
školní docházce elektronicky prostřednictvím školního  
informačního systému EduPage v  termínu od 6. 4.  
do 30. 4. 2020.
Děti i rodiče se mohli s prostory školy a snovou paní učitel-
kou 1. třídy osobně potkat na schůzce s rodiči budoucích 
prvňáčků, která se konala 23. 6. 2020.

Počet dětí u zápisu k povinné školní docházce  15
Počet rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky  2
Následné přijetí do 1. ročníku ZŠ od 1. 9. 2020 13
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ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
Naše škola je zapojena do projektu Škola pro demokracii. 
Tento projekt si klade za cíl rozvíjet u žáků občanskou zra-
lost, 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 prostředí 
tak, aby se v něm všichni cítili lépe. 
Parlament vykonává především tyto aktivity: podílí se na 
organizaci školních akcí a projektů, komunikuje s vedením 
školy a s učiteli, přináší připomínky a náměty ze tříd, infor-
muje třídy o dění ve škole, ovlivňuje dění ve škole i v obci.  
 Členové žákovského parlamentu se spolu s koordinátor-
kou Barborou Geherovou pravidelně setkávali,  plánovali 
a připravovali různé akce, projekty a aktivity pro žáky. 
 
Aktivity žákovského parlamentu ve šk. roce 2019/2020: 
•  Pravidelné schůzky s koordinátorem, jednání s ředitelem školy
•  Volby do žákovského parlamentu 
•  Halloween
•  Vánoční výzdoba tříd
•  Kin-ballový vánoční turnaj
•  Fotbalový turnaj
•  Výběr příspěvků Adopce na dálku, prezentace projektu

Zvolení kandidáti do žákovského parlamentu:
3. třída: Antonín Holík
4. třída: Alexej Kycka, Hana Marušáková
5. třída: Vlastimil David, Pavlína Daňková, Pavlína Holíková
6. třída: Karolína Průchová, Tomáš Perdoch
7. třída: Jitka Fialová, Patrik Drábek
8. třída: Jiří Polášek, Lucie Vyvlečková
9. třída: Tadeáš Vyvlečka, David Hora

Volební komise při volbách do žákovského parlamentu (23. 10. 2019)

Volební kampaň kandidátů do žákovského parlamentu

Volby do žákovského parlamentu (23. 10. 2019) Volby do žákovského parlamentu (23. 10. 2019)

Ustavující schůze žákovského parlamentu – slib členů (31. 10. 2019) Zvolení členové žákovského parlamentu
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Fotbalový turnaj (20. 2. 2020)

Vánoční kin-ballový turnaj (17. 12. 2019)Halloweenský den (1. 11. 2019)

Adopce na dálku dětí z Haiti (Jordensky St. Bray, věk 15 let)

Fotbalový turnaj (20. 2. 2020)Vánoční kin-ballový turnaj (17. 12. 2019)

Adopce na dálku – propagace projektu



Oblasti, které žáci hodnotili nejlépe:
Škola je dobře vybavena moderními počítači, projektory, interaktivními tabulemi a další technikou. 84 %
Když něčemu při výuce nerozumím, mohu se přihlásit a zeptat. 84 %
Škola pořádá akce určené i pro rodiče (trhy, výlety, sportovní dny, divadelní představení, …). 80 %
Naši školu bych doporučil(-a) svým kamarádům. 80 %
Školní webové stránky jsou přehledné a aktuální. 82 %
Pravidla chování ve škole jsou jasná a jednoduchá. 82 %
Pravidla chování ve škole jsou jasná a jednoduchá. 79 %
Učitelé na naší škole umí učit. 78 %
Jsem ve škole spokojený. 78 %
Nepedagogičtí pracovníci (školník, uklízečky, kuchařky) pracují dobře a ve prospěch nás, žáků. 78 %
Rozumím pravidlům hodnocení v jednotlivých předmětech. 78 %
Ve škole se cítím bezpečně. 77 %
Vážím si našich učitelů. 76 %
Mezi dospělými ve škole je někdo, na koho se mohu obrátit s žádostí o radu nebo s osobním problémem. 75 %
Myslím, že vedení a učitelé spolupracují tak, aby se škola rozvíjela a zlepšovala. 75 %
Učebnice, které máme ze školy, jsou v dobrém stavu. 53 %
 
Oblasti, které žáci hodnotili nejhůře:
Škola má vhodné prostory pro převlékání žáků (šatny). 37 %
Učitelé dodržují pravidlo, že jsou domácí úkoly dobrovolné. 37 %
Při učení v hodinách pracujeme často ve skupinkách. 45 %

KLIMA ŠKOLY

Klima školy, tzn. jak se děti i učitelé ve škole cítí, má zásad-
ní vliv na to, jak se žáci učí. Jde zejména o klima 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 v ní neustále zlepšovat. 
Dotazníkové šetření proběhlo v březnu 2020 a zapojili se 
do něj žáci pouze 2. stupně, a to z důvodu náhlého uzavře-
ní školy kvůli pandemii covidu-19.

Celkové výsledky šetření
Prostředí, materiální zázemí 66,1 %
Lidé 72,3 %
Komunikace, vztahy 72,2 %
Systém, pravidla, hodnoty 65,4 %
Výuka, příprava, hodnocení 61,1 %
Komplexní hodnocení 68,3 %
Celkem 66,3 %
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Společné setkání – pololetní hodnocení (28. 11. 2019) Společné vánoční koledování (22. 12. 2019)
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MAPA ŠKOLY

Dotazníkové šetření Mapa školy, které probíhalo pod hlavičkou společnosti SCIO, proběhlo ve 2. pololetí školního roku. 
Do šetření se zapojili žáci 1. a 2. stupně, rodiče základní i mateřské školy, pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci:

Souhrnná zpráva z šetření, ve které jsou 
přehledně zpracovány výsledky, je součástí 
výroční zprávyjako Příloha č. 1.

KLIMA TŘÍD

V oblasti prevence byla v tomto školním roce zajištěna 
řada besed a aktivit pro žáky i pedagogické pracovníky. 
Významným prvkem, který velkou mírou pozitivně ovliv-
ňuje vývoj žáků, jsou pravidelné třídnické hodiny a tříd-
ní akce – adaptační kurzy, přespání ve škole, neformální 
setkání s  rodiči, školní výlety, exkurze a lyžařský kurz. Při 
těchto aktivitách učitelé pozitivně působí na žáky, vedou 
je ke správnému životnímu stylu a výrazně ovlivňují vzta-
hy mezi spolužáky, mezi žáky a učiteli a v neposlední řádě 
také mezi rodiči a učiteli.
Z důvodu uzavření škol kvůli pandemii covid-19 byly tříd-
nické aktivity výrazně omezeny, mezi žáky rovněž nepro-
běhlo dotazníkové šetření Klima třídy.

Předvánoční tvoření s přespáním, 4. třída (20. 12. – 21. 12. 2019)

Vánoční přespání ve škole, 5. třída (17. 12. – 18. 12. 2019) Poznávání kašavské přírody, 2. třída (25. 6. 2020)
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EKOLOGICKÉ AKTIVITY

Stejně jako předchozí léta jsme se v uplynulém školním 
roce snažili o zařazení environmentálních aspektů a je-
jich uplatňování do všech předmětů, které se vyučují na 
naší základní škole.  EVVO je zařazena do výuky ve všech 
ročnících. Výuku doplňují vycházky do přírody, poznává-
ní přírodnin, pěstování a ošetřování rostlin, výukové pro-
gramy, besedy, soutěže, projekty, zájmové kroužky, výlety  
a exkurze. I mnohé aktivity školní družiny jsou zaměřené 
na vnímání přírody, probouzení zájmu o ni a její ochranu.

CO SE NÁM V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE PODAŘILO? 

Vést žáky k citlivému vztahu k přírodě v regionu
V říjnu se žáci sedmé třídy zapojili do projektové výuky Lísky 
na téma „Voda – život v každé kapce.“ Pomocí krátké video-
projekce si žáci připomněli základní poznatky o vodě. Odkud 
se bere, kam mizí, jaké jsou její vlastnosti. Společně vyplnili 
pracovní list a vysvětlili si, jak se voda v přírodě přirozeně čis-
tí.  Sestavili si filtrační soustavu a vyzkoušeli si filtrování vody. 

Ve spolupráci s Lesy ČR se zapojili na podzim žáci 3. a 5. roč-
níku do Lesní pedagogiky. V budově LČR si lektoři připravili 
poznávací program o našich lesích. Na stanovištích si po 
skupinkách rozdělení žáci zkusili poznávat ptáky a jejich 
hlasy, rozpoznat podle srsti a stop lesní zvířata, zatroubit 
jako jelen, pohladit si vycpanou lišku či veverku, zjistit, jak 
vypadá kůrovec a vytvořit si o něm kartičku, nebo si složit 
puzzle zvířat a ptáků.

Podněcovat žáky k aktivitě, toleranci a ohleduplnosti 
ve vztahu k životnímu prostředí
Žáci se aktivně podíleli na ochraně životního prostředí – 
v říjnu jsme se zapojili do celostátního projektu „72 hodin 
pro lidi, přírodu a místo kde žiješ.“ Podíleli jsme se i na úkli-
dových akcích v okolí školy. 
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V červnu se uskutečnila akce zorganizována žáky 5. roční-
ku Pomozme přírodě – pomozme sobě. 

Celoročně jsme pečovali o zeleň ve škole a třídili průběžně 
odpad.
Žáci 9. vytvářeli výukové plakáty. Tématem byla ekologie, 
recyklování a ochrana planety. Práci předcházela diskuze, 
kde probírali současné trendy, ekologické aktivisty a vlast-
ní zkušenosti. Zajímavý projekt žáci zakončili prezentací 
plakátů žákům 5. ročníku. To vše v angličtině. 

Využívat venkovní prostředí pro vzdělávání
V maximální možné míře jsme využívali krásné okolí školy 
k výuce venku i k volnočasovým aktivitám.

Ekologizace provozu školy
Zaměřili jsme se na dodržování pravidel šetření vodou  
a elektrickou energií ve třídách a na chodbách. Nově jsou 
při úklidu školních prostor využívány ekologické čistící 
prostředky, které mají vysokou užitnou účinnost spolu s co 
nejmenší ekologickou zátěží. 
Každá kmenová třída je vybavena nádobami na papír, 
plasty a směsný odpad. Nádobami jsou vybaveny i školní 
chodby. Průběžně třídíme základní složky – papír, plasty, 
sklo, nápojové kartony a směsný odpad.  Na podzim byl 
organizován sběrový týden – podařilo se nasbírat 4  905 
kg starého papíru. Již několik let je naše škola zapojena do 
Recyklohraní a žáci sbírají použité baterie. V letošním roce 
bylo nasbíráno rekordní množství. Celkové množství ode-
vzdaných baterií dosáhlo 227 kg. 

Zisk finančních prostředků pro EVVO z dalších zdrojů
Podařilo se nám získat dotaci 61 000 Kč z Fondu Zlínského 
kraje. Projekt je nazván „Má- li náš les zdravý být, musíme 
strom zasadit.“ V rámci projektu se žáci mají blíže seznámit 
s  ekologickou funkcí lesa, pomohou při výsadbě nových 
stromů a vyrobí krmítka.  
V současné době také dokončujeme práci na projektu „Jde-
me na to od lesa, mapujeme řemesla.“ Vzhledem k pande-
mii bude projekt dokončen do prosince. Pokračuje práce 
na bannerech a uskutečnily se dvě akce spojené s  tímto 
projektem. Žáci si vyzkoušeli pletení z pedigu, pokusili se 
pracovat i s háčkem. Za pomoci rodičů proběhla i tvořivá 
odpoledne spojená s  pečením cukroví a výrobou vánoč-
ního svícnu. 

Další vzdělávání v oblasti EVVO
Mgr. Zdeňka Krmášková  se zúčastnila pětidenního semi-
náře Repetitorium terénní přírodovědy, který se uskutečnil 
v Krásensku a konference EVVO ve Zlíně. 
 Zdeňka Krmášková
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družinu navštěvují žáci od 1. do 5. třídy. Vzdělává-
ní ve školní družině probíhalo na základě Školního vzdě-
lávacího 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.
V  tomto školním roce navázala mateřská škola spoluprá-
ci se školní družinou, a to projektem „Děti čtou dětem“. 
V rámci této aktivity docházeli žáci navštěvující školní dru-
žinu předčítat dětem pohádky a příběhy ze svých oblíbe-
ných knih. Cílem projektu je u žáků i dětí rozvíjet chuť ke 
čtení.

IQ Play, Zlín (8. 2. 2020)

Čtení dětem v mateřské škole v rámci projektu „Děti čtou dětem“

Výstava her a stavebnic, Zlín (21. 10. 2019)

Čtení dětem v mateřské škole v rámci projektu „Děti čtou dětem“

Výuka v přírodě

Podzimní tvoření

Stavba bunkrů v lese (duben 2019)

Úklid lesa (23. 10. 2019)
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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 vyučo-
váním. Aktivity školního klubu: sportovní hry venku, v tě-
locvičně 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).

Počet vydaných obědů: 
Dětem MŠ  4 572 
Žákům ZŠ  15 626 
Zaměstnancům  4 434 
Cizím strávníkům  1 609 
CELKEM  26 256 

Vydaných přesnídávek  4 659 
Vydaných svačin  3 841 
 
 

Zdravá školní jídelna

Čtvrtým rokem je naše školní jídelna zařazena do projektu 
Zdravá školní jídelna, který naše škola po splnění kritérií 
získala v roce 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  

dehydratovaných 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 projek-
tu 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 jednotné-
ho výchovného působení školy a rodiny. Rodiče se zapojují 
do práce školy jak ve volených orgánech, tak účastí na ak-
cích a všestrannou podporou působení učitelů. 

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 setkání proběhlo v 1. čtvrtletí školního roku for-
mou tzv. „konzultací ve třech“ (rodič-učitel-žák), při kterých 
byli rodiče a žáci seznámeni s výsledky vzdělávání za uply-
nulé čtvrtletí, proběhlo společné hodnocení a sebehodno-
cení vzdělávání. Další plánovaná setkání se již neuskuteč-
nila, a to z důvodu koronavirové pandemie.

Hodně rodičů se aktivně zapojuje do dění ve škole. Vedou 
některé zájmové kroužky, účastní se nejrůznějších projek-
tů jak v rámci vyučování, tak i mimo ně, jezdí jako dopro-
vod na třídní akce. Rodiče mají možnost navštívit školu 
nejenom při dni otevřených 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 ško-
ly v Kašavě, jehož předsedkyní je paní Marcela Zbranková. 
Ve školním roce 2019/2020 sdružení podpořilo vzdělávání  
v naší škole finanční částkou ve výši 67 866 Kč.

26

Slavnostní zahájení školního roku (2. 9. 2019) Schůzka s rodiči prvňáčků (2. 9. 2019)

Rodičovská kavárnička (12. 9. 2019) Podzimní odpoledne – drakiáda (24. 9. 2019)
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Podzimní odpoledne – občerstvení SRPŠ (24. 9. 2019) Podzimní odpoledne – táborák (24. 9. 2019)

Mikulášské dopoledne (6. 12. 2019) Schůzka s rodiči a žáky 9. třídy – kariérové poradenství (16. 1. 2020)

Rodičovský ples (25. 1. 2020) Bruslení s panem Hradilem ve Vsetíně (28. 2. 2020)

Předzápisová schůzka s rodiči budoucích prvňáčků (19. 3. 2019) Absolventský ples (27. 6. 2020)



SPOLUPRÁCE 
S MATEŘSKOU ŠKOLOU

Pedagogičtí zaměstnanci základní a mateřské školy si vzá-
jemně předávají zkušenosti, seznamují se s dokumenty, 
plány a projekty. Společně připravují akce a projekty, díky 
kterým se žáci základní školy a děti mateřské školy pravi-
delně setkávají a učí se tak vzájemně spolupracovat.

Cílem spolupráce základní školy a mateřské školy je propoje-
ní a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělává-
ní, prevence proti šikaně, upevňování mezilidských vztahů, 
snaha usnadnit dětem jejich další životní i vzdělávací cestu.

Do spolupráce jsou zapojeni 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 metodami 
vyučování, prostředím školy a učitelkami, které vyučují na 
prvním stupni naší školy. Kvůli koronavirové pandemii se 
většina tradičních a plánovaných aktivit spolupráce s ma-
teřskou školou nemohla uskutečnit.

V  tomto školním roce navázala mateřská škola spoluprá-
ci se školní družinou, a to projektem „Děti čtou dětem“. 
V rámci této aktivity docházeli žáci navštěvující školní dru-
žinu předčítat dětem pohádky a příběhy ze svých oblíbe-
ných knih. Cílem projektu je u žáků i dětí rozvíjet chuť ke 
čtení.
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Do školy se nebojíme – společné učení předškoláků s prvňáčky (12. 11. 2019) Do školy se nebojíme – společné učení předškoláků s prvňáčky (12. 11. 2019)

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků (24. 6. 2020) Bruslení s panem Hradilem ve Vsetíně (28. 2. 2020)



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 14 zájmových kroužků pro 
děti. Výuka probíhala díky koronavirové pandemii pouze  
1. pololetí školního roku. Jen dramatický kroužek probíhal 
distančně on-line videohovory.

Čtenářský klub pod vedením Petra Drábkové
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Dramatický kroužek pod vedením Anety Miklové

Zájmové kroužky Komunitní školy Kašava 

Kroužek Dětí

Pěvecký sbor Slunéčko 17

Míčové hry 10

Mažoretky 8

Příprava na přijímací zkoušky na SŠ 21

Zumbička 13

Kovářský 4

Badminton 8

Fotbalová přípravka 16

Fotbal I. 15

Fotbal II. 8

Dramatický I. 9

Dramatický II. 9

Čtenářský klub 10

Klub deskových her 13

Kovářský kroužek pod vedením Stanislava Marconě
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Prázdninová školička
O prázdninách v termínu od 29. 7. do 2. 8. 2019 proběhl již 5. ročník 
prázdninové školičky. Prázdninový program si vedoucí připravily 
pro 22 dětí ve věku od 3 do 8 let.
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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 probíhal ráno od 6:00 do 7:30 hodin  
a odpoledne od 16:00 do 17:30 hodin. V klubu se dětem vě-
novaly dvě pečovatelky.

Příměstské tábory
Ve školním roce 2019/2020 byly pro děti 1. stupně zorgani-
zovány tři příměstské tábory. Jarní tábor probíhal v období 
jarních prázdnin (od 2. 3. do 6. 3. 2020), dva tábory se usku-
tečnily v době hlavních prázdnin – Středověk (13. 7. – 17. 7. 
2020) a Cesta do pravěku (24. 8. – 28. 8. 2020).

Jarní tábor Jak vycvičit draka

Letní tábor Středověk

Letní tábor Cesta do pravěku
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SPOLUPRÁCE ŠKOLY S OBCÍ, 
SPOLKY A OBČANY
Počet tradičních aktivit a akcí, které pravidelně probíhají  
ve spolupráci s obcí i místními spolky, byl výrazně omezen, 
a to z důvodu koronavirové pandemie.

Ve spolupráci s vedením obce byly realizovány rekonstruk-
ce budovy školy a okolí, probíhala příprava investičních 
rozvojových projektů. 

Poděkování starosty zaměstnancům školy na konci školního roku (26. 6. 2020)

Udržování tradic v obci – Svatolucijská obchůzka (17. 12. 2019)
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SPOLUPRÁCE ŠKOLY 
SE ZUŠ MORAVA

Sedmnáctým 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. 
Naše škola spolupracuje se ZUŠ Morava formou poskyto-
vání prostor pro výuku žáků, přípravou a organizací škol-
ních i obecních kulturních akcí.
V průběhu školního roku 2019/2020 dojíždělo a vyučovalo 
v kašavské škole 10 pedagogů ze ZUŠ Morava.
 
Počet žáků ZUŠ Morava v Kašavě:
Hudební obor 54
Výtvarný obor 8
CELKEM 62
              

Vánoční pohádky pro děti – Dětský pěvecký sbor Slunéčko
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SPOLUPRÁCE 
S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINOU 
VIZOVICKO A SLUŠOVICKO

Ve školním roce 2019/2020 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)

Rodičovský ples (25. 1. 2020) Klokanův kufr - sdílené výukové materiály pro MŠ v regionu

Organizace DVPP pro učitele i rodiče

Setkání asistentek pedagoga (říjen 2019)

Podpora distanční výuky formou soutěží pro žáky



ZAPOJENÍ ŠKOLY 
DO ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU

Škola pro život II
Program: 63. výzva – Operační program Výzkum, vývoj  
a vzdělávání
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011049
Realizace: 1. 11. 2018 - 31. 10. 2020
Obdržená dotace: 1 584 536 Kč
Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk, Mgr. Martin Vávra, Ph.D.
Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

Charakteristika projektu:
V rámci projektu jsou financovány následující aktivity: 
•  Školní asistent – personální podpora mateřské školy
•  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
•  Projektové dny ve škole
•  Školní speciální pedagog – personální podpora 
•  Vzdělávání pedagogického sboru 
•  Klub pro účastníky školní družiny a školního klubu

 

Podpora financování 
přímé pedagogické 
činnosti učitelů

Program: Podpora financování přímé pedagogické činnos-
ti učitelů do nároku PHmax v ZŠ a MŠ
Realizace: září - prosinec 2020
Obdržená dotace: 356 968 Kč
Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk
Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

Účel projektu:
•  Účelem poskytnuté dotace bylo finanční pokrytí nákladů 

spojených s personálním zajištěním přímé pedagogické 
činnosti učitelů mateřských škol vzniklých prodloužením 
provozu mateřské školy od 1. září 2020.

•  Účelem poskytnuté dotace bylo financování rozdílu na-
výšení hodin přímé pedagogické činnosti (PHškoly), které 
nově vzniknou, například prostřednictvím vyššího dělení 
žáků do menších skupin, při výuce od 1. září 2020.

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 vy-
užívána při kulturních akcích pořádaných pro veřejnost v 
regionu Vizovicka a Slušovicka.

Má-li náš les zdravý být, musíme strom zasadit
Program: Fond Zlínského kraje - RP04-20 Podpora ekolo-
gických aktivit v kraji pro rok 2020
Realizace: 1. 1. 2020 - 31. 5. 2021
Obdržená dotace: 61 000 Kč
Autor projektu: Mgr. Zdeňka Krmášková

Charakteristika projektu:
Účelem je seznámení žáků prostřednictvím tematické vý-
uky i praktické činnosti s významem lesa, jeho funkcemi  
z hlediska vodohospodářského, environmentálního, eko-
logického a kulturního.
Hlavním 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 vodohospodářské funkce lesa (čištění studánek)
•  poznání environmentální funkce lesa (mapování černých 

skládek, úklid klestí po těžbě, výsadba stromků)
•  poznání ekologické funkce lesa (protierozní ochrana 

půdy, ochrana vodních zdrojů, ochrana přírody a chování 
v lese)

•  poznání sociální a kulturní funkce lesa (uchování krajiny 
 a kulturního dědictví, rekreační funkce)

•  komunikaci mezi dětmi a staršími obyvateli obcí (sběr fo-
tografií dokumentující péči o les našimi předky)
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ZAPOJENÍ ŠKOLY 
DO ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU

Projekt Dětský klub v Kašavě
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 
realizace 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
Žadatel: Komunitní škola Kašava

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 
zaměstnatelnosti v regionu. 

Obnova dílen v ZŠ a MŠ Kašava
Program: Podpora vybavení dílen v základních školách pro 
rok 2019
Realizace: 1. 9. 2019 - 31. 7. 2020
Obdržená dotace: 105 000 Kč
Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

Charakteristika projektu:
Dotace byla využita na nákup nezbytného vybavení škol-
ních dílen – 15 pracovišť: pracovní stoly, šroubováky, sady 
vrtáků do kovu, sady vrtáků do dřeva, hrotové pájky, rych-
loupínací svěrky, svinovací metry, štípací kleště a brusné 
podložky. Nově nakoupené základní vybavení doplní či 
nahradí současné vybavení školních dílen, které již postup-
ně dosluhuje. Jedná se hlavně o pořízení pracovních stolů, 
které budou využity ve výuce pracovních činností. Výuka 
Pracovních činností ve škole probíhá dle školního vzdělá-
vacího programu pro základní vzdělávání. Jedná se o práci 
především se dřevem a s kovem.
Obnovou vybavení dílen a pravidelnou výukou pracovních 
činností chceme u žáků rozvíjet manuální zručnost a záro-
veň je motivovat k volbě jejich další studijní cesty v tech-
nických oborech středních škol.

PROJEKY REALIZOVANÉ OBCÍ KAŠAVA

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 letošního roku.  

Přírodovědná učebna
Program: Integrovaný regionální operační program
Výzva: 2. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP Vzdělávání
Registrační číslo: 246/06_16_075/CLLD_16_02_069
Realizace: duben 2020 – červen 2020
Obdržená dotace: 997 528,50 Kč (celkové náklady: 1 050 030 Kč)
Žadatel: Obec Kašava

Cíle projektu:
Cílem projektu byly drobné stavební úpravy a nákup vy-
bavení do přírodovědné učebny. V rámci projektu byly 
pořízeny např. nové počítače, mikroskopy, videoprojektor, 
interaktivní tabule, model lidského těla či vestavné skříně 
pro uložení modelů a exponátů.



VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI 
ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Ani ve školním roce 2019/2020 školu nepoctila svou kon-
trolní návštěvou České školní inspekce. Tak snad příště…

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Přehled hospodaření školy s finančními prostředky od zři-
zovatele školy ve výši 2 836 000 Kč za kalendářní rok 2019 
byl zpracován ke dni 31. 12. 2019 a byl schválen Zastupitel-
stvem obce Kašava.
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2019 je v příloze 
této výroční zprávy (Příloha č. 2).
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 2019 a 2020 se podařilo díky sponzorským 
darům a dotačním projektů na nejrůznější výzvy získat do 
rozpočtu školy navíc 1 696 307 Kč.

Dotace a sponzorských darů ve školním roce 2018/2019:
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POSKYTOVATEL VÝZVA/PROGRAM NÁZEV PROJEKTU OBDRŽENÁ DOTACE
Evropské fondy 63. výzva – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Škola pro život II. 784 749 Kč

MŠMT Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů Půlení vyučovacích hodin do PHmax 356 968 Kč

Zlínský kraj Podpora vybavení dílen v základních školách pro rok 2019 Obnova dílen v ZŠ a MŠ Kašava 105 000 Kč

Zlínský kraj Fond Zlínského kraje - RP04-20  

 Podpora ekologických aktivit v kraji pro rok 2020 Má-li náš les zdravý být, musíme strom zasadit 48 800 Kč

Zlínský kraj Fond Zlínského kraje - RP04-19  

 Podpora ekologických aktivit v kraji pro rok 2019 Jdeme na to od lesa - poznáváme řemesla 76 000 Kč

Evropské fondy/Úřad práce Operační program Zaměstnanost Zaměstnanci veřejně-prospěšné práce 208 468 Kč

Obec Držková Dar Vzdělávací aktivity 15 000 Kč

Obec Vlčková Dar Vzdělávací aktivity 38 000 Kč

Podhoran Lukov Dar Vzdělávací aktivity 10 000 Kč

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Kašava Dar Vybavení, odměny pro žáky, školní akce 51 322 Kč

Unimarko a.s. Dar Aktivity MŠ 2 000 Kč

CELKEM   1 696 307 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. 

Členové školské rady: 
Jaroslav Holý zástupce za zřizovatele školy
Mgr. Pavla Holíková zástupce za pedagogické pracovníky školy
Jana Janků zástupce zákonných zástupců žáků

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

Základní škola

Přírodovědná učebna: 
kompletní rekonstrukce odborné učebny – nová podlaha, 
elektrorozvody včetně rozvodové skříně, internet, osvětle-
ní, zárubně a dveře, 4x žákovské PC stoly, vestavěný náby-
tek, žaluzie, umývací kout, teplá voda, interaktivní tabule, 
žákovské a učitelské PC, vybavení pomůckami do přírodo-
vědy

Učebna 2. třídy: 
kompletní rekonstrukce učebny – broušení a lakování par-
ketové podlahy, výmalba, vestavěný nábytek, koberec, in-
teraktivní tabule

Počítačová učebna: 
nová výmalba učebny, keramická tabule

Odborná učebna dílen: 
výmalba, nové pracovní stoly a vybavení

Kabinet matematiky a fyziky, odborná učebna fyziky: nové 
vstupní dveře a zárubně

Školní družina:
nová podlaha v herně, kryty na radiátory, výmalba, kera-
mická tabule a dataprojektor

Ostatní: částečná výmalba chodeb a učeben ZŠ, nové jed-
nomístní lavice pro žáky 1. třídy, zásobníky na papírové 
ručníky (všechny učebny), dávkovače na mýdlo a desinfek-
ci (WC, třídy)

Mateřská škola

Učebna Kočiček 
a šatna, kancelář: 
nové podlahy a koberce, výmalba



PREZENTACE ŠKOLY 
NA VEŘEJNOSTI

Webové stránky

O činnosti naší školy jsou rodiče, žáci a veřejnost ak-
tuálně informováni na školních webových stránkách  
www.zsamskasava.cz. Na webových stránkách školy pre-
zentují svou činnost i pedagogičtí pracovníci, a to formou 
krátkých reportáží z vyučovacích hodin, projektů a dalších 
vzdělávacích a výchovných aktivit. Cílem je veřejnosti uká-
zat, jak učíme, jakými formami a metodami s žáky pracu-
jeme. Ve školním roce bylo na webových stránkách touto 
formou prezentováno 117 vyučovacích hodin a informa-
cí o vzdělavacíh a vychovných aktivitách školy. Celkem 
bylo na webových stránkách školy zveřejněno v  aktua-
litách 150 příspěvků. Pozvánky na akce jsou prezentová-
ny 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.

Facebook

Aktuality, pozvánky a fotografie ze školních akcí jsou zve-
řejňovány i na sociální síti Facebook www.facebook.com/
skola.kasava. Na konci školního roku 2019/2020 bylo na 
Facebooku registrováno k odběru (uživatelé označili strán-
ku „To se mi líbí“) 384 uživatelů. Celkem bylo prezentování 
128 příspěvků.

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 202 odběratelů. 
Celkem je na YouTube zveřejněno 70 propagačních a vý-
ukových videí se 120 809 zhlédnutí.

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 2019/2020 škola svou činnost prezento-
vala v podzimním a letním vydání zpravodaje Okénko do 
Kašavy, Vlčkové a Držkové, který je bezplatně distribuován 
do všech domácností v obcích Kašava, Držková a Vlčková 
(náklad 700 ks). Rubrika Škola je součástí přílohy výroční 
zprávy (Příloha č. 3 a č. 4).
Svůj prostor má škola vyčleněn na vývěskách v obcích Ka-
šava, Vlčková a Držková – zde jsou zveřejněny kontakty, 
kalendář a aktuální pozvánky pro veřejnost.
ěny kontakty, kalendář a aktuální pozvánky pro veřejnost.

Den otevřených dveří
Z  důvodu pandemie covid-19 se plánovaný den otevře-
ných dveří ve škole nauskutečnil.. 

PREZENTACE ŠKOLY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE LUKOV
Vedení školy informovalo o činnosti školy také rodiče žáků 
5. třídy ZŠ Lukov, a to na třídních schůzkách probíhajícíh 
26. 3. 2020. Cílem setkání bylo oslovit rodiče, kteří zvažují, 
kterou školu vybrat pro další vzdělávání od 6. třídy.
Další setkání se uskutečnilo v kašavské škole, které proběh-
lo 24. 6. 2020. Schůzky s prohlídkou školy se zúčastnili při-
jatí žáci a jejich rodiče z lukovské základní školy.
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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: Bc. Petr Černoch
Telefon: +420 731 440 490 
E-mail: starosta@kasava.cz



ZÁVĚR

Na závěr chci poděkovat především všem pedagogickým pracovníkům, kteří ve školním 
roce 2019/2020 velmi dobrou práci při vzdělávání dětí a žáků kašavské školy. Jejich 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 2019/2020 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 vzdělá-
vání v naší škole.

Velký dík patří také starostovi Obce Kašava Petru Černochovi a emeritnímu starostovi Josefu 
Jarcovjákovi, kteří svým jednáním a činností opakovaně dokazují, že jim záleží na dobrém 
fungování školy v obci. Díky jejich zkušenostem a aktivní činnosti v oblastech získávání do-
tačních titulů získal i ve školním roce 2019/2020 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 kvalitnějšímu 
životu obyvatel v našich obcích.

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1: Souhrnná zpráva Mapa školy 2020 (klima školy)
Příloha č. 2: Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2019
Příloha č. 3:  Informace o činnosti školy – obecní zpravodaj Okénko do Kašavy,  

Držkové a Vlčkové (podzim 2019)
Příloha č. 4:  Informace o činnosti školy – obecní zpravodaj Okénko do Kašavy,  

Držkové a Vlčkové (léto 2020)

Výroční zprávu školy vypracoval Mgr. Zdeněk Vlk, ředitel školy

V Kašavě dne 13. 10. 2020

…………………………………
  Mgr. Zdeněk Vlk, ředitel školy
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Učitelé Ø Rodiče Ø

Nejoblíbenější předměty – 1. stupeň Nejoblíbenější předměty – 2. stupeň

Nejzajímavější předměty – 2. stupeň

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Ve sloupci Ø je průměr číselných hodnot odpovědí, kde hodnota 1 odpovídá nejvíce důležitému cíli a hodnota 5 nejméně důležitému cíli.

1. naučit samostatně vyhledávat a zpracovávat informace

2. naučit samostatně myslet a řešit problémy

3. naučit dodržovat pravidla

4. naučit slušně se chovat

5. naučit „umět se učit“

1. připravit na přijímací zkoušky

2. naučit samostatně myslet a řešit problémy

3. naučit „umět se učit“

4. naučit spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi

5. naučit samostatně vyhledávat a zpracovávat informace

výuka celkově

nabídka volitelných předmětů

školní akce

sportovní vybavení

učební pomůcky

nabídka kroužků

výuka práce s počítačem

pedagogické kvality vyučujících

vztahy mezi žáky

vnitřní prostory školy

záchody a umývárny

školní jídelna

Důležitost vzdělávacích cílů školy – Jak moc jsou pro vás důležité následující cíle školy? (

Silné a slabé stránky školy z pohledu žáků 2. stupně kvalita jednotlivých oblastí versus potřeba je zlepšit

tělesná výchova

výtvarná výchova

Top 3 předměty

dějepis

výtvarná výchova
tělesná výchova

přírodopis

dějepis

ne
ní

 p
ot

ře
ba šit

je
 p

ot
ře

ba
zle

pš
it

nízká

Mapa školy Š

ká kvalita

kód školy: AEJS

PŘÍLOHA 1.
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Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Mapa školy Š

(vůbec to neřeším; spíše ne; spíše ano; rozhodně ano)

1. stupeň: Chodíš do školy rád(a)? 2. stupeň: Cítíš se ve vaší třídě mezi svými spolužáky dobře? 

1. stupeň (ano, často; ano, ale jenom občas; ne, nikdy)

2. stupeň (skoro denně; docela často; jen výjimečně; ne, vůbec)

s komunikací s třídním učitelem vašeho dítěte

se způsobem předávání důležitých informací rodičům

se sportovním vybavením a zázemím

(rozhodně ne; spíše ne; spíše ano; rozhodně ano)

 – vaše škola  – průměr všech zapojených škol

Doporučil(a) byste tuto školu svým přátelům, pokud by hledali 
školu pro své dítě? (rozhodně ne; spíše ne; spíše ano; rozhodně ano)

Ohodnoťte známkou od jedničky do pětky svůj celkový 
dojem z této školy. (5 – nejhorší; 4; 3; 2; 1 – nejlepší)

Dochází ve vaší třídě k tomu, že by někdo někomu ubližoval 
slovně (nadávkami, ponižováním a podobně)?

Stává se u vás ve třídě, že by někdo někomu fyzicky ubližoval?

Stává se u vás ve třídě mezi dětmi, že někdo někomu 
ubližuje?

Máš ve škole strach z některých dětí?

Usiluješ při studiu o to, abys úspěšně postoupil(a) do dalších 
ročníků (a zvládl(a) přijímací zkoušky na střední školu)?

Usiluješ při studiu o to, abys pokud možno nedostával(a) 
horší známky než jedničky a dvojky?

Usiluješ při studiu o to, abys probírané látce porozuměl(a) 
a dokázal(a) ji využívat i v životě mimo školu?

Do školy chodím hodně
rád(a).

Do školy chodím rád(a) Do školy nechodím
rád(a).

Přístup žáků 2. stupně k výuce

rozhodně anovůbec to neřeším

Atmosféra školy

Vnímání vztahů

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

ne, vůbec

ano, často

skoro denně

Spokojenost rodičů se školou – Jste u vás ve škole spokojen(a) s následujícími oblastmi? (

rozhodněrozhodně ne

známkaznámka

rozhodněrozhodně ne

Hodnocení školy z pohledu rodičů

známka

kód školy: AEJS
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Základní škola a Mateřská škola Kašava, 

okres Zlín, příspěvková organizace

Kašava 193

763 19

IČ: 71003746

Zřizovatel: Obec Kašava

Předkládá ředitel školy: Mgr. Zdeněk Vlk

Základní škola a Mateřská škola Kašava hospodařila v r. 2019 se ziskem 556 331,40 Kč.

Tento výsledek byl způsoben vyloučením finančních prostředků na plat učitele, který byl

čerpán ze státních prostředků. Další prostředky byly ušetřeny nákupem materiálu z projektu

OP VVV, 63. výzva.

Finanční výbor zřizovatele prováděl veřejnosprávní kontrolu v souladu se zákonem 320/2001 Sb.

o finanční kontrole ve veřejné správě a vyhlášky 416/2004 Sb. 3x za rok 2019.

Kontrola se týkala účetních operací - pokladna, pokladní doklady, běžný účet: bankovní výpisy

a účetní doklady, došlé faktury, vydané faktury.

Zaměřila se na správné, účelné a hospodárné využití finančních prostředků od zřizovatele.

Členové Finančního výboru Obce Kašava provedli zápisy z kontrol a seznámili členy

obecního zastupitelstva s hospodařením v ZŠ a MŠ Kašava na svém zasedání.

K 31.12.2019 byly všechny doklady roku 2019 řádně zaúčtovány.

Na Obec Kašava byly odevzdány účetní sestavy, sestaveny ke dni 31.12.2019:

Rozvaha PO za rok 2019

Výsledek zisku a ztráty PO za rok 2019

Příloha PO za rok 2019

Hlavní kniha za rok 2019

Plnění plánu - Výnosy za rok 2019

Plnění plánu - Náklady za rok 2019

Výroční zpráva o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Kašava za rok 2019

PŘÍLOHA 2.
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Příjmy roku 2019

672 Dotace Obec Kašava 2 774 000,00 Kč
Dotace Obec Včková 38 000,00 Kč
Dotace Obec Držková 15 000,00 Kč
Dotace MŠMT - UZ 33353 15 644 710,00 Kč
Dotace MŠMT - UZ 33076 - mezikrajové dorovnání platů 281 698,00 Kč
Dotace MŠMT - UZ 33070 - Plavání 18 500,00 Kč
Dotace OP VVV, 63.výzva 682 733,56 Kč
Dotace KÚZK - Kašavský běh 9 000,00 Kč
Dotace - úřad práce 77 218,00 Kč
Dotace - KÚZK - projekt Řemesla 9 986,00 Kč
Celkem výnosy z dotací 19 550 845,56 Kč

602 Tržby za stravné (žáci a zaměstnanci) 1 110 049,00 Kč
Tržby za obědy - hospodářská činnost 152 036,00 Kč
Úplata MŠ 83 814,00 Kč
Úplata ŠD 46 500,00 Kč
Služby - hradí si žáci (výlety, autobusová přeprava na 
kulturní akce…) 189 823,00 Kč

Celkem výnosy z prodeje služeb 1 582 222,00 Kč
603 Tržby z pronájmu tělocvičny - hospodářská činnost 84 375,00 Kč

Tržby z pronájmu učeben ZŠ 3 000,00 Kč
Celkem výnosy z pronájmu 87 375,00 Kč

644 Prodaný materiál - čipy 115,00 Kč
Celkem výnosy z prodeje materiálu 115,00 Kč

648 Zúčtování rezervního fondu - dotace Unimarco, a.s. 2 000,00 Kč
Celkem čerpání fondů 2 000,00 Kč

649
Ostatní výnosy (náhrady za poškozené učebnice, příspěvky 
žáků na kopírování) 18 817,00 Kč

Celkem ostatní výnosy z činnosti 18 817,00 Kč
662 Úroky 259,40 Kč

Celkem úroky 259,40 Kč
601 Materiál k výuce LVK 2 937,00 Kč

Celkem materiál k LVK 2 937,00 Kč
Příjmy celkem 21 244 570,96 Kč

PŘÍLOHA 2.
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Výdaje roku 2019

501 Potraviny 1 111 557,45 Kč
Potraviny - HČ 81 178,00 Kč
Spotřební materiál HČ 3 055,50 Kč
Kancelářský materiál 8 240,15 Kč
Učebnice, učební pomůcky, UZ 33353 63 594,14 Kč
Speciální výukové pomůcky 24 280,60 Kč
Spotřební materiál, knihy, učebnice - ZŠ 150 688,03 Kč
Spotřební materiál, knihy, učebnice - MŠ 69 011,00 Kč
Spotřební materiál, knihy, učebnice - ŠD 7 064,92 Kč
Spotřební materiál pro ŠJ 65 020,93 Kč
Materiál - Kašavský běh 20 136,40 Kč
Materiál k projektu OP VVV, 63.výzva 87 090,37 Kč
Celkem spotřební materiál a zboží 1 690 917,49 Kč

502 El.energie, vodné, stočné, topení - tělocvična 36 646,00 Kč
El.energie, vodné, stočné, topení - cizí strávníci 17 314,50 Kč
El.energie 436 369,50 Kč
Vodné, stočné 117 700,50 Kč
Plyn - ŠJ 1 135,00 Kč
Štěpka 283 145,50 Kč
Celkem energie 892 311,00 Kč

511 Opravy a udržování budova 114 773,00 Kč
Opravy a udržování budova - HČ 2 458,50 Kč
Opravy a udržování - kancelářská technika, PC 2 848,00 Kč
Opravy a udržování - ŠJ 57 270,50 Kč
Opravy a udržování TV nářadí 13 851,00 Kč
Opravy a udržování movitých věcí 55 956,00 Kč
Celkem opravy 247 157,00 Kč

512 Cestovné 29 242,00 Kč
Celkem cestovné 29 242,00 Kč

513 Náklady na reprezentaci 3 224,90 Kč
Celkem náklady na reprezentaci 3 224,90 Kč

518 Telefon, poštovné, internet 13 600,00 Kč
Školení, BOZP, likvidace odpadů, poradenství 14 992,00 Kč
Revize 24 886,24 Kč
Servis PC 69 083,56 Kč
Zpracování mezd 102 546,00 Kč
Návrhy a studie 8 300,00 Kč
Deratizace, čištění koberců, ostatní služby 45 100,50 Kč
Plavání, přeprava žáků, startovné, LVK 277 211,00 Kč
Anglická konverzace - rodilý mluvčí 24 862,00 Kč
Ostatní služby - HČ 2 458,50 Kč
Poplatky, ostatní služby 10 211,00 Kč
Celkem služby 593 250,80 Kč

PŘÍLOHA 2.
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521 Hrubé mzdy 12 440 504,00 Kč
Dočasná pracovní neschopnost 56 182,00 Kč
Celkem mzdové náklady 12 496 686,00 Kč

524 Zákonné pojištění zaměstnavatele - zdravotní pojištění 1 091 831,00 Kč
Zákonné pojištění zaměstnavatele - sociální pojištění 3 019 681,00 Kč

525 Zákonné pojištění Kooperativa 45 900,00 Kč
Celkem zákonné pojištění 4 157 412,00 Kč

527 Odvod FKSP 243 533,00 Kč
Ochranné pomůcky, lékařské prohlídky 27 656,49 Kč
Další vzdělávání, školení 59 970,00 Kč
Další vzdělávání, školení, OP VVV, 63.výzva 19 000,00 Kč
Celkem zákonné sociální náklady 350 159,49 Kč

544 Prodané čipy 115,00 Kč
Celkem prodaný materiál 115,00 Kč

549 Ostatní náklady z činnosti - pojistné, spoluúčast 23 552,00 Kč
Celkem náklady z činnnosti 23 552,00 Kč

551 Odpisy 66 552,00 Kč
Celkem odpisy 66 552,00 Kč

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (DDHM)
Počítače, PC příslušenství 37 092,00 Kč
Křesla do ředitelny 20 090,00 Kč
Skříňka na klíče 4 705,69 Kč
Knihovny, kryty na radiátory 11 650,19 Kč
Regál skladový, podstavec - ŠJ 15 973,00 Kč
DDHM - OP VVV, 63.výzva 48 149,00 Kč
Celkem DDHM 137 659,88 Kč
Výdaje celkem 20 688 239,56 Kč

Sklad potravin
112 Sklad potravin 73 248,47 Kč
132 Čipy - zůstatek 2 530,00 Kč

Finanční prostředky
261 Pokladna 59 589,00 Kč
241 Běžný účet - provozní 2 920 490,73 Kč
241 Běžný účet - ŠJ 52 009,32 Kč
241 Běžný účet - FIO Banka 28 989,58 Kč
241 Běžný účet - ČSOB platy 1 000 559,85 Kč
243 Běžný účet FKSP 277 393,62 Kč

Celkem finanční prostředky 4 339 032,10 Kč

Přijaté zálohy
324 Předplacené obědy 127 843,00 Kč

Lyžařský výcvikový kurz 18 000,00 Kč

FKSP
412 Zůstatek ke dni 31.12.2019 317 612,62 Kč

PŘÍLOHA 2.
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Rezervní fond:
411 Fond odměn 31 000,00 Kč
413 Zlepšený výsledek hospodaření 50 923,14 Kč
414 Dary 14 000,00 Kč

Fond Investic:
413 Zůstatek ke dni 31.12.2019 107 969,95 Kč

Realizované projekty v r. 2019:

Kašavský běh:
Náklady 20 136,40 Kč
Výnosy - dotace KÚZK 9 000,00 Kč

Projekt OP VVV, 63. výzva:
Náklady 687 302,56 Kč
Výnosy - dotace MŠMT 687 302,56 Kč

VPP - Úřad práce:
Náklady 128 215,00 Kč
Výnosy - Dotace ÚP 77 218,00 Kč

Náklady na VPP byly dofinancovány z příspěvků na provoz od zřizovatele.
V roce 2019 byla obdržena dotace z rozpočtu Zlínského kraje
ve výši 94 500,- Kč na projekt "Obnova dílen v ZŠ a MŠ Kašava".
Finanční prostředky nebyly ke dni sestavení účetní závěrky čerpány.

Dále byla obdržena neinvestiční účelová dotace ve výši 76 000,- Kč na projekt
"Jdeme na to od lesa, poznáváme řemesla". V roce 2019 bylo z projektu
vyčerpáno 9 986,- Kč.

V roce 2019 byla obdržena neinvestiční dotace z OP VVV, 63. výzva ve výši 1 584 536,- Kč.

V Kašavě dne 18.3.2020 Mgr. Zdeněk Vlk
ředitel ZŠ a MŠ Kašava

Zpracovala:
Ing. Alena Zbranková

Mgr. Zdeněk Vlk
2020.03.18
15:50:30 +01'00'

PŘÍLOHA 2.
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Další vlna pomoci pro maminku s 5 dětmi
Milí spoluobčané, 
mnozí z Vás zaregistrovali nebo se do-

konce aktivně zapojili do pomoci mamin-
ce s  5 dětmi již v  březnu při charitativ-
ním koncertu v Orlovně, za což Vám pat-

ří obrovský dík! Tentokrát nám pomocnou 
ruku podal přímo Nadační fond Karla Ja-
nečka, abychom mohli společně této ro-
dině pomoci postavit se na vlastní nohy  
a najít vlastní stabilní domov. Každá ko-

runa může pomoci.. Více o příběhu i o fi-
nančních darech naleznete na interneto-
vých stránkách Nadačního fondu pomoci. 
 Děkujeme

Pavla Holíková, Klára Černochová

Děti čtou dětem
V rámci rozvoje čtenářské gramotnos-

ti v naší základní škole jsme rozjeli „pro-
jekt“ v  mateřské škole, který nazýváme 
„Děti čtou dětem“. Od října každé úterý, 
středu a ve čtvrtek navštěvují žáci 2. – 5. 
třídy naše děti v  mateřské škole, a čtou 
jim pohádky a příběhy ze svých oblíbe-
ných knížek.

Všem čtenářům moc děkujeme a těší-
me se na další čtení.

 Petra Bořutová

PŘÍLOHA 3.
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Okénko do výuky
Programování s Ozoboty

V hodinách ICT se žáci učí také pro-
gramovat. Způsobů, jak rozvíjet kreativ-
ní a logické myšlení, je mnoho. Jedním 
z nich je programování Ozobotů pomo-
cí Ozo kódů, které si v prvních hodinách 
vyzkoušeli žáci 4., 5. a 6. třídy. Děkujeme 
SRPŠ za spolufinancování těchto robotů. 

 Zdeněk Vlk

Voda – život v každé kapce
Žáci 7. ročníku se zapojili do projektové 

výuky na téma „Voda - život v každé kapce.“ 
Pomocí krátké videoprojekce si žáci připo-
mněli základní poznatky o vodě. Odkud se 
bere, kam mizí, jaké jsou její vlastnosti. Spo-
lečně vyplnili pracovní list a vysvětlili si, jak 
se voda v přírodě přirozeně čistí. Sestavili si 
filtrační soustavu a vyzkoušeli si filtrování 
vody. Ve třídě jim zůstala tři akvária s různě 
čistou vodou. Žáci mají sledovat, jaké změ-
ny nastanou. 

Voda je téma velmi diskutované. Snad 
tato zajímavá hodina přispěla k tomu, že si 
všichni uvědomili, jak je důležité chránit čis-
totu našich toků. 

 Zdeňka Krmášková

Lesní pedagogika
Dne 9. 10. 2019 se žáci 3. třídy vypra-

vili na zajímavou exkurzi pořádanou Lesy 
České republiky. 

V budově LČR v Lukově si lektoři při-
pravili poznávací program o našich le-
sích. Na třech stanovištích si po skupin-
kách rozdělení žáci zkusili poznávat ptá-
ky a jejich hlasy, rozpoznat podle srsti  
a stop lesní zvířata, zatroubit jako jelen, 
pohladit si vycpanou lišku či veverku, zjis-
tit jak vypadá kůrovec a vytvořit si o něm 
kartičku, nebo si složit puzzle zvířat a ptá-
ků. 

Hodina a půl utekla jako voda a žáci 
dozvěděli tolik nových informaci, že ještě 
ve škole o tom dlouze diskutovali.

Barbora Michálková

Vykopávky dinosaurů
V dějepisu se naši šesťáci změnili na 

archeology. Z vykopávek se jim podařilo 
získat různé části těl, které následně slo-
žili v kompletní kostry rozmanitých dru-
hů dinosaurů. Tomáš Juříček

Den pokusů
Na přání dětí proběhl v 1. třídě „Den 

pokusů“. Pavel a Matěj předvedli poku-
sy se sodou, kyselinou citronovou a pře-
čerpáváním vody. Paní učitelky přispěly 
„kouzly“ s barvou a olejem a zkusili jsme 
si i také „sopku“ ze sody a octa.

Pavla Holíková

Zapojování spotřebičů
V 9. třídě jsme využili naše nové počí-

tače v učebně, a kterých jsme si nasimu-
lovali zapojení spotřebičů. Žáci se naučili, 
jak propojit spotřebiče do série i paralel-
ně, nastavit jejich odpor i jak na nich změ-
řit napětí a proud. Pomocí tohoto fyzikál-
ního apletu si sestavili funkční elektrické 
obvody v krátkém čase a provedli měření, 
jehož výsledky si zapsali do sešitu. Z nich 
pak vyvodili obecné zákonitosti pro jed-
notlivá zapojení – např. že při paralelním 
zapojení spotřebičů v domácnosti je na 
každém spotřebiči stejné napětí jako ve 
zdroji (zásuvce), kdežto u série se napětí 
na spotřebiči sníží.

Hana Pospíšilová

PŘÍLOHA 3.
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Absolventi 2019
Obhajoba basolventských prací

Než se naši deváťáci vypravili do Chor-
vatska, měli před sebou náročný úkol – 
před komisí a spolužáky obhájit své ab-
solventské práce, na kterých pracovali od 
začátku školního roku. Téměř všichni se 
na obhajobu své závěrečné práce velmi 
dobře připravili. Komise, složená z peda-
gogických pracovníků, prezentace žáků 
hodnotila velmi pozitivně.

Žáci vypracováním dokazují schop-
nost dlouhodobější samostatné práce, 
vyhledávání a zpracování informací, in-
tegrovat učivo více předmětů a nacházet 
souvislosti mezi jevy a poznatky, napsat 
vlastní úvahu na dané téma, výtvarného 
a grafického zpracování tématu, vyjádře-
ní v cizím jazyku, zpracovat text pomocí 
textového programu a prezentovat svou 
práci před veřejností. Pohodička v Chorvatsku

Jedny z  posledních dnů školního roku 2018/2019 strávili deváťáci v  Chorvatsku. 
Dny prožité koupáním v moři, hrami a večerními toulkami městečkem Pakoštane zpes-
třil výlet lodí na ostrov Vrgada. Zlatým hřebem výletu se stali delfíni, kteří se objevili už 
za ostrovem a ukazovali nám, co umí.

PŘÍLOHA 3.
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Absolventský ples
Absolventi spolu s rodiči, přáteli, uči-

teli a zástupci obcí Kašava, Vlčková a Drž-
ková slavnostně ukončili své devítileté 
působení na Základní škole a Mateřské 
škole Kašava Absolventským plesem, kte-
rý se konal 27. 6. 2019 v kašavské Orlovně.

Nechyběla výborná hudba, tanec, 
tombola, předávání památečních diplo-
mů a šerp, děkování rodičům i učitelům 
a originální píseň, kterou si nacvičili pro 
naše absolventy jejich rodiče.

ŠKOLA

PŘÍLOHA 3.
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Ekologii  
bereme vážně

Poslední dobou se stále více mluví  
o ekologii a o ochraně přírody

Ve škole tuto problematiku nebere-
me na lehkou váhu. Ekologická výchova 
je zařazena do výuky ve všech ročnících  
a vychází z  Plánu environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty. Výuku do-
plňují vycházky do blízké přírody, výuka 
v přírodě, poznávání obce a okolí formou 
návštěv a údržby Naučné stezky Kašava  
a studánek, poznávání přírodnin, pěsto-
vání a ošetřování rostlin, výukové progra-
my, besedy, soutěže, projekty, zájmové 
kroužky, výlety a exkurze. Mezi pravidel-
né aktivity patří např.: sběr papíru a ba-
terií, 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 organizacemi
•  Další v zdělávání pedagogických  

pracovníků v oblastech EVVO

Ekoučitel roku
Díky aktivní práci v  oblasti envi-

ronmentální výchovy byla paní učitel-
ka Zdeňka Krmášková, koordinátorka 
EVVO, oceněna titulem EKOUČITEL roku 
2018/2019. Tuto cenu každoročně udě-
luje společnost Recyklohraní. Slavnostní 
předávání proběhlo v Brně dne 6. 6. 2019.
 Blahopřejeme!

ŠKOLA

Jdeme na to od lesa 
- poznáváme řemesla

Projekt „Jdeme na to od lesa - pozná-
váme řemesla“ je v  rámci dotačního ti-
tulu Zlínského kraje spolufinancován 
z  programu Podpora ekologických akti-
vit v kraji pro rok 2019. Cílem projektu je  
v návaznosti na aktivity školy a zpracova-
ný Školní program EVVO podpořit u dětí 
rozvoj kompetencí potřebných pro envi-
ronmentálně odpovědné jednání, které 
povedou k:

•  poznání a zachování regionálních tradic
•  poznávání řemesel v nejbližším oko-

lí (práce se dřevem - řezbář, výroba dře-
věného uhlí, výroba dřevěného nářadí, 
práce s proutím, kovářská výroba, výro-
ba keramiky, zdobení kraslic atd.)

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

•  komunikaci mezi dětmi a staršími oby-
vateli obcí

•  spolupráci v rodinách

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

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

Ekologická olympiáda
Zástupci z  naší školy se i v  letoš-

ním roce účastnili 10. ročníku Ekologic-
ké olympiády, kterou tradičně organizu-
je základní škola ve Štípě. Kašavu repre-
zentovali Ondřej Synovec a Adam Khain. 

Soutěžící si nejprve museli připravit 
vstupní projekt na téma Globální problé-
my světa – kácení deštných pralesů. Dal-
ší tři části byly soutěžní. Teoretická písem-
ná část byla z oblasti EVVO, následovala 
poznávací zoologická a botanická část  
a poslední část soutěže byla zaměřena na 
chráněné a ohrožené druhy našeho kraje 
spolu s chráněnými územními plochami 
ve Zlínském kraji.

Ekologická olympiáda (10. ročník)

Ekologická soutěž  
Poznej a chraň

Již několik let se naše škola zapoju-
je do soutěží s přírodovědnou temati-
kou, které vyhlašuje Český svaz ochrán-
ců přírody - Ekocentrum Čtyřlístek. Naši 
školu reprezentovala dvě družstva. Le-
tošní téma bylo všem velmi blízké: „Byli-
ny - 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.

Poznej a chraň  
(28. 3. 2019)

PŘÍLOHA 3.
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72 hodin pro přírodu,  
Ukliďme Česko

Již 8 let se žáci a zaměstnanci školy ak-
tivně zapojují do projektů „72 hodin pro 
přírodu“ a „Ukliďme Česko“. Jedná se o 
dobrovolnické akce, do kterých se zapo-
jili dobrovolníci z řad žáků a pedagogů.

Na podzim 7. 11. 2018 proběhl pro-
jekt 72 hodin pro přírodu, v rámci které-
ho účastníci uklízeli okolí školy, lesy smě-
rem k Vrzavým skalám, Naučnou stezku 
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, oko-
lí školy, na Naučnou stezku Kašava a Kří-
žovou cestu.

Obě akce byly již tradičně zakončeny 
táborákem, při kterém si všichni zapojení 
žáci i zaměstnanci školy opekli špekáčky.

72 hodin pro přírodu (7. 11. 2018)

Certifikát 72 hodin pro přírodu

ŠKOLA

Ukliďme Česko (24. 4. 2019)

Pomozte nám 
zachránit 
farmáře!

Žáci 7. a 8. ročníku se letos zapojili do 
projektu „Pomozte nám zachránit farmá-
ře“, jehož cílem je zvýšení pozitivního vní-
mání zemědělství s aspektem na volbu 
povolání, propagace regionálních pro-
duktů, osvěta a propagace šetrného ze-
mědělského hospodaření. Projekt orga-
nizovalo regionální sdružení Líska.

Začátkem září se zúčastnili besedy  
a seznámili se s hospodařením na farmě 
Agrofyto Lidečko. Zahráli si simulační hru 
Opuštěné pole a na závěr proběhla bese-
da s kariérním poradcem z úřadu práce, 
který žáky seznámil s možnostmi výběru 
povolání v zemědělství.

Další aktivitou byla exkurze na biofar-
mu Javorník ve Štítné nad Vláří. Nejprve 
se seznámili s provozem farmy.  Potom se 
podívali na zpracování mléka a na závěr 
byla nejzajímavější část. Čekala je ochut-
návka bioproduktů a možnost nákupu  
biopotravin. 

Beseda s farmáři (6. 9. 2018)

Exkurze na farmu Javorník (18. 9. 2018)

Z farmy na náš stůl
Dalším projektem, který pro základ-

ní 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 pozi-
tivní vnímání zemědělství a zvýšení po-
zitivního vnímání bezpečnosti potravin 
a zdravé výživy. Během první hodiny se 
žáci prostřednictvím velké deskové hry 
seznámili s důležitými pravidly při přípra-
vě a skladování potravin a v druhé ho-
dině si ve skupinkách připravili zdravou 
svačinku.

Z farmy na náš stůl (23. 4. 2019)

PŘÍLOHA 3.
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Recyklohraní 
aneb 
Ukliďme si svět

Recyklohraní 

Vzdělávací program „Recyklohraní aneb 
Ukliďme si svět“ letos vstoupil již do 11. roční-
ku. Cílem tohoto programu je prohloubit zna-
losti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů 
a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným 
odběrem baterií a použitých drobných elek-
trozařízení.

Kromě již tradičního sběru použitých ba-
terií se v letošním roce do programu zapojily 
třídní kolektivy formou jednorázových soutě-
ží: reklamou na třídění baterií a elektrospotře-
bičů a vytvořením Baterkožroutů.

Díky sesbíraným bodům za tyto aktivity 
do školy přijely 15. 3. 2019 dvě lektorky, které 
dětem vysvětlily, že bez recyklace se dnes ne-
obejdeme, a že díky ní dokážeme vysloužilým 
elektrospotřebičům dát další šanci na využití.

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

ŠKOLA

Školní  
olympijské dny

Poslední dny školního roku 2018/2019 
se v naší škole uskutečnil nultý ročník 
tzv. Olympijských her. Děvčata a chlapci  
z celé školy byli rozlosováni do šesti svě-
tadílů. Každé družstvo mělo svého ve-
doucího, který nasazoval závodníky do 

jednotlivých disciplín. Závodilo se v těch-
to disciplínách: běh na 60 m, dálka, štafe-
tový závod na 4x 250 m, ringo, vybíjená, 
malá kopaná, badminton a přetahování 
lanem. Boje byly velmi urputné a závod-
níci ze sebe vydali naprosto vše.

Největším soupeřem se ukázalo po-
časí. Teplota se blížila ke 40 stupňům, ale 
závodníci vše zvládli. Také učitelé, kteří 
působili ve funkci rozhodčích, svůj úkol 

zvládli na výbornou. Zvlášť je třeba podě-
kovat Petře Slováčkové, která organizo-
vala a řídila sporty v tělocvičně a Tomáši 
Juříčkovi, který rozhodoval malou kopa-
nou a další sporty, které se konaly venku.

V celkovém hodnocení se na prvním 
místě umístili žáci reprezentující Asii pod 
vedením paní učitelky Hany Pospíšilové.

Vladimír Drápal

PŘÍLOHA 3.
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Podzimní 
odpoledne 
s drakiádou

Již 9. ročník Podzimního odpoledne  
s drakiádou se uskutečnil za krásného pod- 
zimního počasí 24. 9. 2019 v areálu školy.

Nechybělo soutěžní pouštění draků, 
soutěže pro děti, posezení u táboráku  
a příjemná atmosféra při setkání rodičů, 
žáků a zaměstnanců školy.

Děkuji rodičům a SRPŠ za přípravu ob-
čerstvení a cen pro děti, zaměstnancům 
školy za přípravu stanovišť pro děti a star-
ším žákům za pomoc při organizaci toho-
to vydařeného odpoledne.

Zdeněk Vlk

I učitelé se učí
Ve škole se vzdělávají také učitelé. 

Hned začátkem školního roku si prošli  
několika semináři pro celou sborovnu, 
díky kterým se pedagogičtí zaměstnan-
ci neustále zdokonalují ve své učitelské 
profesi:

28. 8. 2019 
Základy první pomoci 
(lektorka Tereza Dragúňová)

30. 8. 2019
Budování týmu 
(lektorka Martina Frýdlová)

3. 10. 2019
Šikana (lektor Marek Mikláš)

Další semináře, školení a kurzy probí-
hají dle individuálních potřeb, a to s cílem 
profesního rozvoje všech pedagogických 
i nepedagogických zaměstnanců.

 Zdeněk Vlk

PŘÍLOHA 3.
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Fotoreportáž

Naši prvňáčci s paní učitelou Pavlou Holíkovou

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 (2. 9. 2019) Rodičovská kavárnička (12. 9. 2019)

Letní příměstské tábory
I letošní prázdniny nabízela Komunit-

ní škola Kašava hlídání dětí formou příměst-
ských táborů – letos jsme měli možnost uspo-
řádat tábory dva díky projektu ,,Dětský klub 
v  Kašavě“, který je spolufinancován z  Evrop-
ského sociálního fondu – operační program 
Zaměstnanost. Tento projekt se zaměřuje 
právě na hlídání dětí nejen během prázdnin 
(jarních a letních), ale také v době před a po 
vyučování, tak aby pracujícím, především do-
jíždějícím, rodičům co nejvíce pomohl při za-
městnání. 

Letos se uskutečnily tábory v  červenci  
i srpnu a každý měl své zaměření. První tá-
bor s  názvem ,,Letem světem“ byl věnován 
bádání a poznávání nejrůznějších koutů svě-
ta. Druhý tábor nesl název ,,Do toho sporty“. 
Jak už název napovídá, byl to tábor zaměřený 
na pohyb a vzájemnou spolupráci. Na oba tá-
bory se dohromady přihlásilo přes 60 dětí ne-
jen z Kašavy, ale i okolních obcí např. Vlčková, 
Držková, Podkopná Lhota, Hrobice, Veliková, 
Lukov či dokonce Zlín. Pro všechny děti bylo 
zařízeno nejen bohaté vyžití, plné her a zá-
bavy ale také veškeré stravování, pitný režim  

a spousta odměn – například pamětní tričko 
s logem tábora. 

Velké poděkování patří vedoucím a všem, 
kteří pomohli tábor připravit – Kristýna Březí-
ková, Nela Geherová, Nikol Bednaříková, Pet-
ra Dočkalová, Vlastimil Červenka, Daniel Slo-
váček, Jindřich Jarcovják a Aneta Lysáková. 

Letošní školní rok se opět můžete těšit 
na jarní (v době jarních prázdnin) i dva letní 
tábory. Veškeré informace o dětském klubu  
i celém projektu naleznete na stránkách ko-
munitní školy.  Klára Černochová
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Titul “ekoučitel” pro Zdeňku Krmáškovou
V  prvé řadě velmi gratuluji k  titu-

lu Ekoučitel roku. Je pro Vás tento titul 
důležitý, nebo jej spíše berete jako od-
měnu? 

Děkuji za blahopřání. Titul pro mě není 
důležitý. Kdyby to neprozradil pan ředitel, 
nikdo by nic nevěděl. Není to pro mě pod-
statné. Těší mě, že má ta práce nějaký smy-
sl. 

V čem vlastně spočívá možnost stát 
se ekoučitelem? Musela jste splnit něja-
ké podmínky? 

Naše škola je už několik let zapojena 
do Recyklohraní. V rámci tohoto projektu 
sbíráme baterie, za které se škole připisu-
jí na konto body. A za určitou sumu mů-
žeme potom pro žáky nakoupit nové po-
můcky. Zároveň Recyklohraní nabízí i růz-
né další aktivity, které jsou zaměřeny na 
ekologii. Já jsem se v  minulém školním 
roce s  dětmi do těchto aktivit zapojila, 
protože se mi líbily. Bylo tam ještě několik 
dalších podmínek. A v závěru roku komise 
pozvala učitele, kteří podmínky splnilli, do 
Brna na seminář. Tam proběhlo slavnostní 
předání certifikátu.

S dětmi děláte mnoho projektů ne-
jen na zvelebení krajiny, ale i různé 
sběry a další aktivity. Kde na to berete 
energii? 

Možná jsem větší množství energie do-
stala do vínku. Pokud to jde, trávím čas po-
bytem a pohybem v přírodě, mezi přáteli  
a s dětmi. To mi dodává chuť a energii zku-
sit další aktivity. A určitě mi ten elán dodá-
vá i moje rodina, která mě v práci podpo-
ruje. Patří jí za to můj velký dík.

Zeptám se ještě mimo ekoučitele. 
Jak vnímáte dnešní svět z pohledu člo-
věka, který se snaží chránit přírodu? 
Mám na mysli třídění odpadu, spotře-
buplastových materiálů.. ? 

To je strašně složitá otázka. Na jedné 
straně vnímám posun kupředu, vývoj je 
nevyhnutelný. Vzpomínám si na své dět-
ství a oblečení v té době. Dnes jsou krás-
né a praktické věci díky moderním mate-
riálům. Na druhou stranu by se lidé měli 
zamyslet nad spotřebou. Nejen plastů, ale 
hlavně potravin. Proč kupovat v  zimě ja-
hody? Není pro naše tělo lepší konzumo-
vat potraviny, které nám nabízí naše vlast-
ní produkce? Není to zdravější? Měla jsem 
možnost navštívit několik seminářů zamě-
řených na potraviny. A myslím si, že v této 
oblasti jsme stále málo vzdělaní. Možná 

by stálo za to, udělat v rodinách průzkum, 
kolik vyhodí za týden potravin. Suchého 
pečiva, zkažené zeleniny a ovoce… Za-
měřujeme se na odpad, na plasty, na po-
řádek v přírodě. Ale plýtvání potravinami 
je také velmi aktuální. Produkce potravin 
stojí velké množství vody a energie. Osvě-
ta v této oblasti je určitě důležitá. 

Děláte toho spoustu nejen pro eko-
logii, ale kladete důraz i na souzně-
ní s  přírodou ve smyslu tradic. Velký 
úspěch měla nedávno vydaná kuchař-
ka, chystá se nějaký další zajímavý pro-
jekt? 

 V  současné době pracujeme na pro-
jektu nazvaném Řemesla. Ráda bych dě-
tem přiblížila mnohá, dnes už téměř za-
pomenutá řemesla. Navštívili jsme kovár-
nu pana Marconě, stolárnu u pana Křižky, 
mám domluvenou návštěvu u obuvníka. 
Připravuji pro žáky odpoledne, kdy si vy-
zkouší práci s pedigem. A je ještě mnoho 
dalších řemesel, která stojí za zmínku. Po-
dařilo se mi taky pro děti zajistit Lesní pe-

dagogiku a na  červen připravujeme Far-
mářský trh, který měl velký úspěch.

Na závěr máte možnost něco vzká-
zat lidem, kteří by se chtěli zapojit do 
ochrany přírody, nebo by chtěli něja-
kým způsobem ulehčit přírodě. Máte 
pro ně nějaký tip? Jakou, třeba jen ma-
ličkostí, mohou pomoci? 

Nevím, jestli jsem ta pravá, která může 
dávat tipy. Ale co můžu doporučit, tak vy-
cházku do přírody. Naše okolí je nádher-
né. Stačí, abychom si našli chvilku a vyšli 
třeba na Vrzavky. Ale někdy stačí jen k Vo-
dojemu nebo na Chocholačku. Člověk na-
jednou uvidí, co je třeba v přírodě uklidit 
nebo naopak, načerpá energii a elán. Teď-
na podzim, se nám příroda krásně barví.  
A je to moc příjemné i pro oči, chvíli se ko-
chat okolní krajinou a nesledovat jen mo-
nitor počítače či mobil. 

Děkuji za rozhovor a ještě jednou moc 
gratuluji, vaší práce si nesmírně cením! 

 Klára Černochová
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Páťáci a jejich nerosty
V hodinách přírodovědy jsme se věno-

vali poznáním hornin a nerostů. Společ-
nými silami jsme si ve třídě vytvořili krás-
nou sbírku minerálů. Každý z žáků měl 
za úkol si vybrat „svůj“ nerost a připravit 
o něm referát. Jako zdroj informací nám 
sloužily odborné knihy, encyklopedie  
a také různé webové stránky. 

Během zpracování referátů jsme se 
zdokonalovali v práci s odbornou literatu-
rou. Občas pro nás bylo těžké vybrat důle-
žité informace. S vypracováním a předne-
sem referátu jsme se poprali na výbornou.

 Petra Slováčková

Poznávání lidského těla 
Při výuce v mateřské škole jsme se za-

měřili na téma „Moje tělo“. Pojali jsme to 
tentokrát za poznáním nejen stavby naše-
ho těla, ale také na důležité orgány v těle 
a jejich funkce.

Prohlížením knih, encyklopedií, ob-
rázků, skládáním magnetické postavy  
a pohádkou „byl jednou jeden člověk“ 
děti získaly poznatky o těle a orgánech.

Na závěr tématu o lidském těle jsme si 
udělali projektový den s názvem „vytvoř-
te svého nového kamaráda“. Využili jsme 
k tomu své poznatky, vybarvili vodovými 
barvami potřebné orgány, vystřihli a už 

jen zbývalo obkreslit postavy paní učite-
lek a začít na práci ve skupince. Děti sa-
mostatně seskládaly orgány do předlohy 
a zkompletovaly tak nové kamarády, které 
si pak i pojmenovaly. I když naši kamarádi 
nemluví, jsou pořád součástí naší třídy.

Petra Bořutová

Recycling
Žáci 9. třídy ve skupinkách vytvářeli 

výukové plakáty do nové učebny. Téma-
tem byla ekologie, recyklování a ochrana 
planety. Práci předcházela diskuze, kde 
jsme probírali současné trendy, ekologic-
ké aktivisty a vlastní zkušenosti. Zajímavý 
projekt žáci zakončili prezentací plakátů 
žákům 5. ročníku. To vše v angličtině :).

 Pavla Holíková

Zkoumání kvasinek a plísní
V hodinách přírodopisu si šesťáci vy-

zkoušeli několik pokusů. Zblízka se podívali, 
jak vypadá plíseň na zapomenuté svačině 
v aktovce. Seznámili se i s plísněmi užiteč-
nými – například na Hermelínu. Další je 
zajímaly kvasinky. Vyzkoušeli, zda kvasinky 
nafouknou balonek. Co se s nimi stane, když 
se osolí nebo když se dají do teplé oslazené 
vody. Ze vzniklého těsta šikovní kluci Štěpán 
s Ondrou dokonce upekli chléb. A na závěr 
si všichni ověřili, co udělá pekařské droždí  
v praxi. Společnými silami si upekli vánočku. 
I když tvar nebyl úplně ideální, všem moc  
a moc chutnala.  Zdeňka Krmášková

Interaktivní výuka fyziky
Jak nejrychleji zopakovat zábavnou 

formou probrané téma, a přitom praco-
vat ve skupinách a moci si poradit? Lze 
to díky funkci interaktivní tabule v našem 
školním informačním systému EduPage. 

Učitel si „jen“ musí připravit do progra-
mu cvičení a otázky, které tam ale zůsta-
nou pro další (letitá) použití. Žáci se pak 
v hodině rozdělí do skupin a jeden z nich 
na mobilním telefonu za zadanou skupi-
nu odpovídá na otázky, které se jim ve 
cvičení zobrazí. 

Děti se nad odpověďmi radí, a až jsou 
všechny skupiny hotové, uvidí i správné 
odpovědi a nakonec výslednou známku. 
Tu si mohou, nebo nemusí nechat zapsat 
do klasifikace. Tím odpadá stres a všechny 
to více baví.

Hana Pospíšilová

Na vlně bylinek
Učivo o léčivých bylinkách jsme za-

končili praktickou částí. Uvařili jsme se 
čtvrťáky čaj z lipového květu, dosladili 
medem a v chřipkovém období jsme si 
tak posílili imunitu.

Čaj všem moc chutnal a někteří byli 
mile překvapeni, že bylinkový čaj může 
být tak dobrý.

 Petra Drábková

ŠKOLA

Okénko do výuky
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V rámci rozvoje čtenářské gramotnos-
ti v naší základní škole jsme rozjeli „pro-
jekt“ v mateřské škole, který nazýváme 
„Děti čtou dětem“. Od října každé úte-
rý, středu a ve čtvrtek navštěvovali žáci  
2. – 5. třídy naše děti v mateřské škole  
a četli jim pohádky a příběhy ze svých ob-
líbených knížek. Petra Bořutová

Děti čtou dětem

 I když je Halloween americký svátek, 
přibližujeme ho dětem hravou formou  
i v mateřské škole. Nezapomínáme však  
i na naše „Dušičky“. S dětmi jsme si vý-
znam těchto svátků vysvětlili, ale více 
jsme se zaměřili na Halloween, abychom 
si mohli užít den plný kostýmů, dlabání 
dýní, pojídání sladkostí a dobrůtek, které 
připravily děti s rodiči.

Během pátečního dne jsme s dětmi 
tvořili medaile, které mají jako upomín-
ku za nejlepší kostým, duchy z lízátek 

Podzimní svátky ve školce

a vařili jsme taky kouzelný lektvar plný 
žížalek, čarodějových rukou a myších 

ocásků. Všem to moc chutnalo.
 Petra Bořutová

Vánoční besídka a tvoření s rodiči a dětmi

Videoreportáž si můžete prohlédnout ve videogalerii školy.
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Již 7. rokem probíhá na naší škole pro-
jekt „Do školy se nebojíme“, jehož cílem je 
ve spolupráci s mateřskou školou v Kaša-
vě a v Držkové usnadnit nástup do školy 
budoucím prvňáčkům. První setkání pro-
běhlo v listopadu. 

Žáčci si s předškoláky zkusili společ-
nou hodinu tělesné výchovy plnou her  
a různých stanovišť, kde mohli zúročit 
svou obratnost. Moc děkuji všem paním 
učitelkám, které pomohly vydařenou ho-
dinu uskutečnit. Pavla Holíková

Do školy se nebojíme

Od neděle 9. ledna do pátku 24. ledna 
se uskutečnil již devátý výběrový lyžařský 
kurz v rekreačním středisku hotelu Atlas  
v Čenkovicích. Kurzu se zúčastnilo  
41 žáků od šesté do deváté třídy.

Tak jako vždy jsme v pondělí začali 
rozdělením žáků do družstev. Stalo se 
poprvé, že všichni účastníci kurzu stáli 
již někdy na lyžích a my jsme neměli úpl-
ného začátečníka. První tři dny probíhal 
výcvik po družstev a ve čtvrtek dopoled-
ne se uskutečnil závod v obřím slalomu. 
Zúčastnili se ho všichni účastníci kurzu 
a všichni také úspěšně závod absolvo-
vali.  V kategorii chlapců zvítězil Tadeáš 
Vyvlečka a u dívek byla nejlepší Veronika 
Nedomová. V průběhu výcviku se žáci se-
známili a mnozí si také osvojili techniku 

Lyžařský kurz v Čenkovicích
carvingu. Některá družstva si vyzkoušela 
jízdu na krátkých lyžích – snowbladech.

Ještě se nám za dobu, kdy do Čen-
kovic jezdíme, nestalo, abychom neměli 
jediného nemocného nebo zraněného 
lyžaře. Letos se to podařilo. V průběhu 
pobytu na hotelu jsme měli také dvě 
diskotéky, na kterých se všichni výborně 
bavili. Na závěr pobytu jsme konstatovali, 
že tento kurz byl jeden z nejlepších za po-
sledních devět let.

O příjemnou atmosféru a lyžařskou 
výuku se zasloužili tito pedagogičtí pra-
covníci: Zdeněk Vlk, Aneta Miklová, Petra 
Lukešová, Kristýna Kocháňová, Petra Slo-
váčková, Bára Geherová, Lucka Mestická 
a vedoucí kurzu Vladimír Drápal.

 Vladimír Drápal
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Na podzim naši školu reprezentovalo 
šest žáků na turnaji ve stolním tenisu, kte-
rý pořádala Základní škola Želechovice. 
Soutěž byla rozdělena do kategorií mlad-
ších a starších žáků. V kategorii mladších 
žáků se za dívky na 3. místě umístila Le-
ona Šarmanová, za chlapce na 3. místě 
Tomáš Holík a na 2. místě Šimon Maděra. 
Medaile si přivezli i soutěžící zařazeni do 

Vítězství našich školních tenistů
kategorie starších žáků, za dívky vybojo-
vala 2. místo Kristýna Holíková, za chlap-
ce 3. místo Tadeáš Vyvlečka a 2. místo 
Vojtěch Dočkal.  

Naše škola celkově v soutěži získala  
1. místo. Všem gratulujeme a děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy.

 Nikola Dlabajová

V lednu se konalo další sportovní klá-
ní v rámci Podřevnické ligy. První letošní 
sportovní setkání proběhlo ve Štípě, kde 
byl uspořádán turnaj ve vybíjené pro 
žáky 1. stupně. Naši páťáci se na turnaj 
pilně připravovali, v hodinách tělesné 
výchovy poctivě trénovali, ve výtvarné 
výchově vyráběli transparenty a týmový 
pokřik. Konkurence byla veliká, všechny 
týmy předvedly velmi kvalitní a vyrovna-
né výkony. Po urputných bojích 3 týmy 
získaly stejný počet bodů. Nezbývalo nic 
jiného, než spočítat skóre všech týmů. 
Konečné výsledky byly velmi těsné! Naši 
bojovníci nakonec skončili na krásném 
druhém místě. Od první příčky nás dělili 
pouze 3 vybití hráči. 

Druhé místo 
ve vybíjené

Velmi bych chtěla poděkovat všem 
reprezentantům školy za bojovný výkon, 
týmového ducha, fair play a kamarádské 
chování. Naši školu reprezentovali tito 
žáci: Filip Štelc, Marek Divoký, Radim Ma-

hďák, Adam Klívar, Josef Krampota, Vlas-
timil David, Jakub Černoch, Lucie Třísko-
vá, Pavla Holíková, Jana Krčmová, Hana 
Marušáková a Adéla Škapíková.

 Petra Slováčková

K provozování zimních sportů nám 
počasí letos vůbec nepřeje, a tak místo ly-
žování a bobování jsme si zajeli zabruslit 
na zimní stadion do Vsetína.  

Jako první dostali množnost bruslení 
žáci 1. – 4. třídy. Na led vyrazili bruslaři i 
začátečníci, kteří se snažili udržet na ledě 

Bruslení  
na Vsetíně

pomocí hrazdiček. I když si většina odvez-
la i modřinu na památku, přesto se těší-
me na další skvělý zážitek z bruslení.

Tímto bych chtěla poděkovat panu 
Hradilovi za zorganizování akce.

 Petra Drábková
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V úterý 21. ledna a 28. ledna navštívili 
žáci 6. a 7. třídy mikrobiologickou labo-
ratoř ve Zlíně. Seznámili se se zařízením 
laboratoře a potom se již věnovali mikro-
skopům. Nejprve pozorovali trvalé vzor-
ky – křídlo včely, psí kost, stonek tykve, 
stonek lípy, řez žížalou a spoustu dalších. 
Podívali se, jak vypadá pod mikroskopem 
trepka, kterou si našli v senném nálevu.  
V další části si připravili dočasné vzorky 
cibule, bramboru, papriky a jablka. 

Práce je velmi bavila a tak si na závěr 
mohli prozkoumat i svůj vlas pod mikro-
skopem.

 Zdeňka Krmášková

Mikroskopování

Ve středu 4. 12. jsme již netrpělivě če-
kali na podvečer, kdy se naše třídní parta 
sešla ve škole, aby zde prožila večer a noc 
díky programu s různorodými aktivitami. 
Zároveň to byl čas, kdy jsme se mohli více 
poznat mimo tradiční školní výuku.

Některé děti vystupovaly v programu 
při příležitosti rozsvěcení vánočního stro-
mu u našeho obecního úřadu, tak se zby-
tek nocující skupinky vydal za nimi, aby 
také sdílel tento slavnostní okamžik.

Nocování  
šesťáků ve škole

Poté jsme již trávili večer a noc ve 
škole – nejprve jsme vyráběli kokosové 
kuličky a suky, pak jsme vystřihovaly pa-
pírové ozdoby na vyzdobení třídy, také si 
poměřili trpělivost a síly ve skupinových 
herních aktivitách, nechyběla ani stezka 
odvahy a na dobrou noc kousek filmu.

Společně strávený čas jsme si oprav-
du užili a děti ukázaly, že jsou dobrými 
kamarády a bezva parta, která umí táh-
nout za jeden provaz. Čímž všem vyslo-
vuji velkou pochvalu a dík za příjemné 
chvíle.

 Jana Šindelářová

Před Vánocemi sedmáci strávili celý den a noc ve škole. Ve čtyři 
hodiny se začali scházet ve školní jídelně. Připravili si potřebné su-
roviny a pustili se do práce. Nejdřív podle receptu odvážili surovi-
ny, potom vypracovali těsto a vykrajovali perníčky nebo tvarovali 
vanilkové rohlíčky. Práce jim šla hezky od ruky. Po upečení dostali 
další úkol. Obalit rohlíčky v cukru a perníčky nazdobit. I to zvládli. 
A tak přišel další úkol. Vyrobit vánoční svícen. Ve třídě panovala 
pracovní atmosféra a čas rychle ubíhal. 

Večer se všichni vydali ještě na vycházku, aby se nadýchali čer-
stvého vzduchu. Před spaním byla nezbytná pohádka, aby byla 
vánoční nálada dokonalá. A po namáhavém dni bylo brzy slyšet 
jen spokojené oddychování. Ve snu se určitě všem zdálo o Váno-
cích.

Pracovní odpoledne se všem moc líbilo. Velké díky patří ochot-
ným maminkám – paní Holé, Gargulákové, Maděrové a Toufarové. 
Také paní kuchařce Janě Holíčkové, která bdělým okem sledovala, 
aby vše bylo upečeno správně. Pomocnou ruku ochotně podala  
i paní asistentka Hana Metelová.

 Zdeňka Krmášková

Co se v mládí naučíš…

PŘÍLOHA 4.
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Kroužek kování

V tomto školním roce Komunitní škola 
při ZŠ a MŠ Kašava rozšířila svoji aktivitu 
o nový kroužek ručního kování se zamě-
řením na klasické ruční zpracování kovu.

Organizaci činnosti a náplň zajišťuje 
vedoucí kroužku kašavský kovář Stanislav 
Marcoň.

Zatím se „mladí kováři“ učí zvládat zá-
kladní kovářské techniky (prodlužování, 
ohýbání, překovávání, probíjení, pěcho-
vání, zdobení…) a mohou se již pochlu-
bit i svými prvními výrobky, např. kovář-
ským hřebíkem, skobou, nebo podkovou.

Zdá se, že nadšení, zručnost a chuť se 
něčemu novému naučit klukům nechybí, 
a my můžeme jen doufat, že kovářské ře-
meslo v Kašavě nezanikne…

Touto cestou děkujeme také spon-
zorům za jejich finanční pomoc, díky níž 
jsme mohli pořídit základní technické vy-
bavení, tolik potřebné pro kvalitní výuku 
v kroužku. Kateřina Maděrová

Hry a stavebnice děti z družinky baví, 
proto jsme opět vyrazili do Zlína na vý-
stavu IQ Play. V prostorách Zámku jsme 
strávili dvě hodiny skvělou zábavou, vy-
zkoušeli si novinky a pohráli si se staveb-
nicemi, které mají děti rády. 

 Martina Vaculová

Družinka  
na IQ Play
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Fotoreportáž

Kin-ballový turnaj (17. 12. 2019)

Výuka první pomoci ve Zdravotnickém kroužku

Školkáčci na exkurzi v kravíně

Preventivní program se zlínskými hasiči

Navšívil nás Mikuláš Výpravy do lesa ve školní družině

PŘÍLOHA 4.
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Rozhovor s Petrou Bořutovou
Dovolte, abych Vám představila vždy 

optimistického a velmi přátelského člově-
ka, který je nenápadným i když velmi dů-
ležitým článkem na naší škole. Je jím Petra 
Bořutová, vedoucí paní učitelka v mateřské 
škole.

•  Na světě je spousta skvělých povolá-
ní, proč vyhrála učitelka? 

Jako každá holka jsem si ráda hrávala 
na něco, co je hodně blízké a spjaté s vý-
chovou a organizováním – hra na mamin-
ky a školu. Svá školní léta jsem prožila na 
základní škole ve Slušovicích, kde jsem 
měla celých 9 let ty nejlepší učitele - a ti 
mě také svými zkušenostmi a učením in-
spirovali k  dalšímu vzdělávání. Nemalou 
součástí k  rozhodnutí studování učitel-
ství však byla touha předávat zkušenosti 
a znalosti druhým.

•  Jaká byla vaše cesta českým vzdělá-
vacím systémem? Jako učitelka ho 
nyní dokážete zhodnotit...

Má cesta vzdělávacím systémem 
byla v  jednom období velice trnitá. Jak 
už jsem se zmínila o základní škole, tak 
to bylo hned při podávání přihlášky na 
střední školu. Ano, byl sen jít na pedago-
gickou školu, ale hodně mě ovlivnilo na-
rození sestry. Chtěla jsem trávit čas doma 
a ne na internátu. Proto jsem se přihlásila 
do Zlína na Polytechnickou školu, kde 
jsem ale po roce a půl zjistila, že oprav-
du nevynikám v  ekonomii, strojírenství  
a chemii, což byly základní předměty. 
Tímto skončila má nadějná cesta stro-
jařinou a já se chopila nové příležitosti  
a splnila si sen na pedagogické škole, kde 
jsem cítila, že  dokážu více a bude mě to 
naplňovat. Po ukončení studia se mi však 
nepodařilo dostat se na vysokou školu,  
a tak jsem rok zkoušela práci v jiných od-
větvích. Po ne zcela příjemné zkušenos-
ti jako Au-pair v  rodině, jsem se vrátila 
domů a zkoušela štěstí nárazovým hlídá-
ním dětí u známých a přitom pracovala 
ve firmě u pásu. Taktéž mě to nenaplňo-
valo. Nadále jsem zkoušela štěstí a hleda-
la práci v mém oboru. V roce 2013 jsem se 
zúčastnila pohovoru v Kašavě a začal můj 
sen – pracovala jsem jako vychovatelka 
ve školní družině. Práce mě naplňovala a 
chtěla jsem ještě něco víc. Přihlásila jsem 

na vysokou školu a během studia jsem 
dostala novou příležitost, stát se učitel-
kou v  mateřské škole a později vedoucí 
učitelkou. Vysokou školu stále dálkově 
dodělávám a snad ji už brzy dokončím.

Český vzdělávací systém hodnotím 
velice kladně, je sice velmi rozmanitý, ale 
když člověk hledá smysl a možnosti, tak 
tu cestu vždy najde. 

•  Co považujete za jednoznačné klady 
a zápory učitelství v MŠ? 

Jsem pozitivní člověk a klady se sna-
žím vidět úplně ve všem a přijímat vše, 
tak jak je dáno či to možnosti umožňu-
jí. Každopádně největší klady v  MŠ je ta 
každodenní komunikace s rodiči a přímá 
práce s dětmi.

•  Za mě jste velmi optimistická a přá-
telská, jakým slovem by Vás ale cha-
rakterizovali Vaši příbuzní?

Jednou mě kamarádka při takové té 
hře, kdy si píšete na záda na kousek papí-
ru, co si myslíte o druhém, napsala: „Lvice 
s duší nevybouřeného dítěte.“ 

•  Jaké jsou Vaše zájmy mimo výuku?

Pravidelně, se věnuji volejbalu. Chvíli 
jsem hrála florbal…ale opravdu jen chvíli  
Přes školní rok se věnuji výletům, pozná-
vání památek, kamarádům, rodině, také 
práci na zahradě. Ráda relaxuji a pozoruji 
práci druhých – třeba svého bratra, který 
je umělecký řezbář. Během prázdnin vo-
lím dovolenou formou táborů. Ať už hlav-
ní vedoucí nebo jen jako vedoucí.

•  Máte nějaký svůj vzor, který Vás in-
spiruje? 

Mám takový poslepovaný vzor. Od ka-
ždého člena rodiny či člověka, co zasáhl 
můj život, jsem se inspirovala. Nejvíce se 
inspiruji každou novou výzvou, každým 
školením či poznatkem. 

•  Co vnímáte jako pozitiva vesnické 
školy, co by stálo za vylepšení?

Žiju si svůj sen, tam kde jsem si vždy 
přála, na vesnici. Je tady mnohem více 
možností, jak trávit aktivně čas s  dětmi  

a i vztahy s rodiči jsou na přátelské a part-
nerské úrovni. A nějaké vylepšení? Mys-
lím si, že naše škola a školka se vylepšuje 
neustále, takže o překvapení tady není 
nouze. 

•  Máte nějaký svůj cíl, kterého byste 
chtěla dosáhnout, nebo necháváte 
věci na náhodě? 

 Mým cílem a posláním v  tomto pra-
covním postavení je, co nejlépe a nej-
efektivněji vzdělávat děti, co nejlépe  
a plnit veškeré své pracovní povinnos-
ti a být inspirací pro další rozhodující se 
paní učitelky. V  mém osobním životě je 
teď největším cílem úspěšné ukončení 
vysokoškolského vzdělání a zbytek už je 
o náhodě. Poperu se se vším, co mi život 
přinese. 

Tímto velmi děkuji za rozhovor a přeji 
Vám jen to nejlepší, zároveň také děkuji, že 
právě Vy jste součástí školního týmu, který 
se dětem snaží zajistit smysluplnou a pozi-
tivní cestu vzděláním. 

 Klára Černochová
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