Základní škola a Mateřská škola Kašava

ALMANACH
1946 – 2016

- SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY -

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou
cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost,
znal přítomnost a předvídal budoucnost.

Slovo ředitele školy
Letošní rok je významným rokem pro naši kašavskou školu, která
právě letos oslaví 70 let svého trvání. Tato doba je v životě školy nezanedbatelná, historicky významná nejen pro školu, ale i pro obec
Kašavu. Oslavujeme položení základního kamene školy, tedy tolik
důležité odhodlání našich předků zlepšit nedostatečné podmínky
vzdělávání v našem regionu.
Oslavou i almanachem sedmdesátého výročí si chceme připomenout historii školy, jak si po celá léta vedla, kteří žáci prošli jejími
dveřmi, kteří učitelé v ní působili a vše, co se ve škole za dobu sedmdesáti let událo. Zde bych rád vyzdvihl obětavou a nelehkou práci
bývalých ředitelů, starostů a občanů, kteří se zasadili o vybudování a rekonstrukce kašavské školy to té podoby, jakou ji známe dnes.
Kromě historických událostí v životě školy chceme také zmapovat život školy současné. Školu již nevnímáme jen jako vzdělávací instituci pro děti, ale stává se také centrem
vzdělanosti a kulturního života pro všechny občany z Kašavy a okolních obcí. V almanachu si také připomeneme všechny ředitele, kteří po dobu sedmdesáti let ve škole působili, zástupce ředitelů a pedagogické pracovníky. Role učitelů je při vzdělávání a výchově
nezastupitelná, jejich práce je čím dál víc náročnější.
Významnou roli hraje v životě školy rovněž zřizovatel školy Obec Kašava – zastupitelé
v čele se starostou Josefem Jarcovjákem. Pokud bude pro obec i nadále prioritou vzdělávání a péče o děti a mládež, bude škola i nadále významným nositelem kulturního a společenského života v naší obci.
Závěrem chci poděkovat a vyjádřit uznání všem bývalým i současným zaměstnancům
školy, rodičům a všem, kteří pomáhali a pomáhají vychovávat mladou generaci.
Mgr. Zdeněk Vlk, ředitel školy

- SLOVO STAROSTY -

Slovo starosty
Vizitkou kulturní a společenské úrovně každé obce, v níž je škola, je její
vnější podoba a úroveň prostředí poskytující prostor pro vzdělávací
a výchovné působení učitelského sboru.
Naše obec patří k těm, v nichž pro volené zástupce občanské samosprávy obce péče o školu, její stavební stav s vnitřním vybavením
a mnohostranná spolupráce s učitelským sborem patřila vždy k prioritám. Patří se na tomto místě zdůraznit, že šlo o spolupráci oboustranně vnímanou jako samozřejmě užitečnou. Stačí nahlédnout do historie naší školy, a co hlavně, stačí se na naši školu podívat, projít si její interiéry a projít statistické přehledy úspěchů kašavské školy v činnosti
vzdělávací, kulturní i sportovní, které přináší tento almanach.
Jsem šťasten, že se mi dostalo cti uvést slovem tuto knížku, věnovanou jubileu školy, v níž si
budeme dlouho s dobrým pocitem listovat a seznamovat se s doklady o tom, že v kašavské
škole působili osvícení učitelé, kteří považovali realizaci své profese za své povolání a poslání, které uskutečňovali realizované v duchu myšlenek učitele národů Jana Ámose Komenského, byť k tomu neměli velice často vůbec, ale vůbec na růžích ustláno.
Jsou chvíle, kdy je třeba nebát se užít velkých slov. K takovým patří i oslava 70. jubilea naší
školy, která mne opravňuje k díkuvzdání všem, kteří učili naše rodiče, prarodiče, praprarodiče, kteří učili nás, učí naše děti a budou učit naše vnuky a pravnuky. Opravňuje mne k díkuvzdání za to, že tito učitelé vybavili své žáky úctyhodnou sumou natolik kvalitních základních vědomostí a slušným chováním, že velká většina žáků (ve všech obdobích existence
školy) dokázala nalézt své místo ve společnosti a uplatnit své schopnosti ve své životní dráze. Za uplynulých sedmdesát let to je bilance, která nás opravňuje konstatovat, že tuto donedávna chudou obec v chudém kraji, spravovali lidé nadaní zdravým rozumem, vůlí překonávat nejsložitější překážky a odhodláním přiložit ruku k dílu, kdykoliv šlo o prospěch a dobro školy. A že tu působili učitelé, kteří dokázali totéž, pokud šlo o prospěch a dobro obce.
Kéž je nám dáno, abychom i v budoucnu mohli být hrdí na svou školu, jak jsme na ni hrdí dnes.
Kéž obsah tohoto almanachu připomene každému občanu Kašavy a přiškolených obcí povinnost tuto vzácnou tradici udržet, rozvíjet a o naši školu vždy a za všech okolností pečovat.
Josef Jarcovják, starosta Obce Kašava

- HISTORIE -

HISTORIE
Nejstarší historie vzdělávání v Kašavě
1765
Prvním učitelem kašavské školy se stal Daniel Kašpárek, výuka probíhala v jedné třídě
v chalupě č. 80. V 18. století na plat učitele přispívali i rodiče, kteří byli sami chudí. Plat
učitelů byl velmi nízký, pohyboval se okolo 120 zlatých.
1876
Výuka začala probíhat ve dvou třídách, do školy docházelo až 260 žáků. Žáci a žákyně byli
odkázáni jenom na to, co se ve škole naučili. Domácí příprava nebyla žádná, protože po
návratu domů byly děti zapřahávány do domácích prací. Pomůcky pro velkou chudobu
neměly, do školy někdy nechodily, protože si neměly co obout. Kolem roku 1890 měla
kašavská škola třetinovou absenci žáků.
1923
Za působení nadučitele Antonína Vaňhary začalo vyučování kašavských dětí probíhat
ve třech třídách.
1938
Žáci byli vyučování ve čtyřech třídách, výuka probíhala pod vedením paní učitelky
Marie Hrubé.
1940
V Kašavě byla otevřena pátá třída. Problém měšťanské školy zůstal nevyřešen. Docházet
se muselo do Fryštáku, a to pěšky. To odradilo řadu lidí od dalšího vzdělání.
10. 9. 1945
Díky organizační schopnosti fryštáckého učitele Jana Krause se
v Kašavě podařilo otevřít měšťanskou školu, kterou navštěvovalo
124 žáků. Výuka probíhala v prozatímních místnostech – dvě třídy
ve staré škole, po jedné třídě u Táborských a v Orlovně.

- HISTORIE -

1946 - 1950
POČET ŽÁKŮ

1946/1947
1947/1948
1948/1949
1949/1950

149
143
149
173

15. 4. 1946
Zemská plánovací komise určila jako jediné vyhovující místo ke stavbě nové školy
svah u hřbitova. Stavební plán budovy vypracoval architekt Antonín Flašar z Bystřice pod Hostýnem. Situační plán provedl
zemský geometr Ing. FIkulka.
2. 9. 1946
Začalo se se stavbou první etapy budovy
školy za částku 7 mil. Kčs. První výkop provedl toho dne v 8 hodin ráno ředitel školy
Jan Kraus. Se stavbou I. etapy budovy školy byl svážen materiál na stavbu druhé etapy školy, ředitelský byt a učitelské bytovky.

13. 10. 1946
Slavnostní odhalení základního kamene
nové školy.
6. 10. 1947
Začalo stěhování vybavení do nové školy.
Byly otevřeny nejpotřebnější učebny, školní kuchyň, šatny a v suterénu prozatímní
ředitelna a sborovna.
říjen 1947
Bylo vydáno povolení ke stavbě II. etapy
školy za částku 13 mil. Kč.

Slavnostní odhalení základního kamene
(13. 10. 1946)

Slavnostní poklep kladívkem
na základní kámen (13. 10. 1946)

Budování základů suterénu
a kamenného soklu

Stavba zdí I. etapy výstavby

I. etapa výstavby nové školy
dokončena (1947)

Zahájení II. etapy výstavby školy
(7. 10. 1947)

Brigádnická pomoc žáků a učitelů (1947)

Brigádnická pomoc žáků a učitelů (1947)

První výuka v nové škole (1952)

1950 - 1959
POČET ŽÁKŮ

1950/1951
1951/1952
1952/1953
1953/1954
1954/1955
1955/1956
1956/1957
1957/1958
1958/1959
1959/1960

191
205
286
253
241
228
238
240
240
255

1. 2. 1952
Byly dokončeny vnitřní úpravy školní budovy. Téhož roku došlo ke sloučení národní a střední školy pod společnou správu
v tzv. devítiletku. Dokončení budovy bylo
skutečně potřeba, protože již následující rok 1953 kašavskou školu navštěvovalo
286 žáků.

1953
Na základě nového školského zákona se
z devítiletky stala osmiletka.
1958
Byla navázán školní družba s obcí Lubeník
na Slovensku
říjen 1959
Ve spolupráci s oddílem kopané došlo
k úpravě hřiště před školou.

Pěstitelský kroužek

Ocenění kašavských žáků (1953)

Dramaticko-recitační kroužek

Pěstitelský
kroužek

- HISTORIE -

1960 - 1969
POČET ŽÁKŮ

1960/1961
1961/1962
1962/1963
1963/1964
1964/1965
1965/1966
1966/1967
1967/1968
1968/1969
1969/1970

258
268
280
278
280
298
265
281
268
274

Počet žáků se pohybuje v šedesátých letech v průměru okolo 270. Učí se
na směny, některé z tříd mají střídavě
vyučování.

Park před školou (1964)

1960
Školní docházka se opět prodloužila o jeden rok na 9 let.
1961
Začalo se s budováním školního skleníku –
na místě dnešního dětského hřiště.
1963 - 1963
Probíhala stavba mateřské školy – v současné době Obecní dům
1969
Byla nově vybavena pracovna fyziky
a chemie.

Jezírko před školou (1963)

Práce v okolí školy (1966)

Spartakiáda před školou (1960)

Práce v okolí školy (1966)

Pěstitelské práce v novém skleníku

- HISTORIE -

1970 - 1979
POČET ŽÁKŮ

1970/1971
1971/1972
1972/1973
1973/1974
1974/1975
1975/1976
1976/1977
1977/1978
1978/1979
1979/1980

258
252
220
193
189
191
190
187
187
173

28. 7. a 29. 7. 1973
Den otevřených dveří ve škole u příležitosti šestistého výročí založení obce Kašavy
(1373).

1. 9. 1975
V rámci slučování malotřídních škol byla
v obci Držková zrušena jednotřídka. Všichni žáci z Držkové začali dojíždět do kašavské školy.
1975/1976
Ve škole došlo ke generální opravě elektrického osvětlení spojené s výměnou žárovkového osvětlení za osvětlení zářivkové.
1. 9. 1976
V rámci slučování malotřídních škol byla
i v obci Vlčková zrušena jednotřídka.
1976/1977
Ve škole proběhla generální oprava ústředního topení. Staré vytápění parou dosloužilo a bylo nahrazeno teplovodním. Současně byla škola připojena k nově budovanému obecnímu vodovodu.

Učitelský sbor ve školním roce 1970/1971
stojící zleva: Václav Rochla, Věra Elblová, Jana Zámečníková, Štěpánka Panzarová,
František Minařík, Marta Juráková, Jarmila Pásková, Pavla Gardavská, Ferdinand Śrom,
sedící zleva: Ludmila Bednaříková, Jiří Baďura, Miloslav Kliment, Josef Václavík,
Zdeněk Panzar, Stanislav Kasálek, Jarmila Skopalíková
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1980 - 1989
POČET ŽÁKŮ

1980/1981
1981/1982
1982/1983
1983/1984
1984/1985
1985/1986
1986/1987
1987/1988
1988/1989
1989/1990

176
173
174
195
202
218
223
230
233
222

1987
Byla zahájena výstavba běžecké dráhy,
probíhaly úpravy lyžařského vleku na Fišerce, který škola začíná využívat k lyžařským výcvikům žáků.
1. 7. 1983
Ve věku 79 let zesnul první ředitel školy
Jan Kraus.

Učitelský sbor 1986/1987
odzadu zleva: Daniela Zezulková, Alena Patáková, Marie Garguláková, Jiří Baďura,
Vlasta Oškerová, Ladislava Habšudová, Radmila Hořčicová, Pavel Iša, Václav Rochla,
Pavel Zwicker, Pavol Lajzo
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1990 - 1999
POČET ŽÁKŮ

1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000

210
206
203
208
193
178
193
189
178
187

1993
Školu navštěvovalo 14 žáků z Bosny, kteří
byli z důvodu občanské války v jejich zemi
ubytováni v pobytovém středisku na Klapinkách.
1993
Škola byla napojena na obecní kanalizaci,
došlo k obnovení nátěrů podlah a k venkovním nátěrů oken.
1996
Po dlouhé době byla povinná školní docházka prodloužena ze stávajících osmi
opět na devět let.

září 1994 - Byl zastřešen hlavní vchod
a balkón nad šatnami, nově se vydláždilo
venkovní schodiště

3. 12. 1993 - Školu navštívil minstr školství Petr Piťha. Ministr byl pozván panem Josefem
Krupíkem, který v této době vykonával funkci poslance České národní rady. Prohlédl si budovu, pozdravil se s dětmi a setkal se s učiteli ve sborovně

srpen 1997 – Příprava staveniště, terénní
úpravy, přeložka kanalizace, pilotáž

říjen 1997 – Betonování základů a spojení
základů s vybetonovanými piloty

listopad 1997 – Zdění přízemí přístavby

únor 1998 – Pokládání velkoplošných
stropnic nad přízemím

únor 1999 – Práce na zastřešení přístavby

červenec 1999 – Přípravné práce pro
výstavbu tělocvičny

srpen 1999 – Bagrování a příprava
bednění ke krčku mezi školou a tělocvičnou

listopad 1999 – Pohled na rozestavěnou
tělocvičnu z fotbalového hřiště

3. ledna 2000 – Zahájen provoz nové
kuchyně a jídelny v přístavbě školy

červenec 2000 – Vsazování oken v nové
tělocvičně

říjen 2000 – V tělocvičně byla dokončena palubovka a probíhaly dokončovací práce na fasádě

listopad 2000 – Práce při montáži
vnitřního obložení tělocvičny

- HISTORIE -

2000 - 2009
POČET ŽÁKŮ

2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

174
173
165
158
138
149
141
134
133
128

21. 1. 2000
Slavnostní otevření přístavby školy – jídelna, mateřská škola
17. 3. 2000
Začala výuka výpočetní techniky v nové
počítačové učebně

Zřízení právní subjektivity základní školy – škola se stává příspěvkovou organizací Obce Kašava, došlo ke sloučení základní
a mateřské školy
2003
Ve škole zahájila provoz Základní umělecká škola Morava ze Zlína
červen 2005
Zahájena přestavba mateřské školy, došlo
k navýšení kapacity mateřské školy z 20 na
56 dětí
2005
Byly zřízeny webové stránky školy www.
skola.kasava.cz
2006 - 2007
Rekonstrukce školní auly do dnešní podoby
12. 10. 2006
Oslava 60. výročí základní školy v Kašavě

1. 1. 2003

17. 11. 2000
Slavnostní otevření nové tělocvičny, kterého
se zúčastnila i senátorka Irena Vondrová

2005 - 2008
Škola se zapojila do mezinárodního projektu
Sokrates, partnerská spolupráce se školou ve
Francii (Saint-Maria-aux-Mines) a Maďarsku
(Jazykové gymnázium v Budapešti)

- HISTORIE -

2010 - 2016
POČET ŽÁKŮ

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

138
148
143
140
150
147

2009
Do školy byly pořízeny dvě interaktivní tabule a výpočetní technika (projekt Interaktivní tabule do venkovské školy Kašava
– Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
červen – září 2010
Byla zateplena stará část budovy školy, výměna oken.

2014/2015
V rámci projektu Rodilí mluvčí do škol začal ve škole pravidelně vyučovat rodilý
mluvčího angličtiny
19. 5. 2015
Slavnostní otevření nové učebny fyziky
a chemie (projekt Fyzika a chemie společně – Mikroregion Bílé Karpaty)
2015/2016
Pořízení nového vybavení školních dílen
(projekt Vzdělávání pro život - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost).
16. 8. – 30. 8. 2015
Čtyři učitelky absolvovaly jazykový studijní pobyt v Cambridge (projekt Vzdělávání
pro budoucnost - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost).

10. 5. 2011
V rámci Hejtmanské dne v Kašavě navštívil
naší školu hejtman Zlínského kraje MVDr.
Stanislav Mišák
leden 2013
Počítačová učebna byla vybavena 21 novými počítači (projekt Využívání ICT ve
vzdělávání – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
březen 2013
Bylo založeno občanské sdružení Komunitní škola Kašava, které pro občany organizuje vzdělávací kurzy a zájmové kroužky,
organizuje kulturní a sportovní akce.
červenec – srpen 2013
Rekonstrukce školních chodeb – instalace
podhledů s osvětlením, nová elektroinstalace, výmalba
2013/2014
Navázání partnerské spolupráce se slovenskou ZŠ a MŠ v Cerové (projekt Společně za
historií a sportem – Mikroregion Bílé Karpaty)

červen – září 2015
Zateplení přístavby školy a tělocvičny, výměna oken, nový vstup do MŠ

1. 2. 2016
Ve škole došlo ke zřízení dětského klubu,
ve kterém žáci převážně 2. stupně tráví
volný čas mezi vyučováním. Zároveň byla
navýšena kapacita školní družiny z 30 žáků
na 60.

15. – 21. 11. 2015
30 vybraných žáků absolvovalo Jazykově-vzdělávací pobyt v Londýně (projekt Vzdělávání
pro budoucnost - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

červenec 2015
Nové nápisy a dětské pohádkové motivy
na fasádě školní budovy

říjen – prosinec 2015
U přístavby mateřské školy bylo vybudováno
dětské hřiště v přírodním stylu

- SOUČASNOST -

SOUČASNOST KAŠAVSKÉ ŠKOLY
Rodinné prostředí vesnické školy,
která se nachází v krásné valašské přírodě

Co se nám daří

• podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků mimořádně nadaných, žáků prožívajících
školní neúspěch
• podpora vztahu ke čtení – úzká spolupráce s obecní knihovnou
• výuka anglického jazyka v mateřské
škole, v základní škole od 1. třídy
• kvalifikovaný rodilý mluvčí pro výuku
anglického jazyka na 2. stupni
• CLIL – použití anglického jazyka ve
většině vyučovacích hodin na 1. stupni

• využívání moderních technologií ve výuce
• pro rodiče dostupné informace prostřednictvím on-line informačního systému
školy (prospěch, třídní kniha, docházka,
známky, akce, domácí úkoly, plánované
písemné práce, suplování, rozvrh)
• vstřícná spolupráce školy s rodiči,
rodičovské schůzky ve třech (rodič – dítě
– učitel), ukázková hodina pro rodiče,
kavárnička, společné tvoření rodičů
a dětí
• neformální setkávání s rodiči a žáky při
společných akcích
• spolek Sdružení rodičů a přátel školy podporující školní akce a vzdělávání
• pestrá nabídka volnočasových aktivit pro
žáky
• adaptační kurzy pro žáky (stmelování
kolektivu a budování dobrých vztahů)
• žákovský parlament
• aktivní trávení velkých přestávek pohybem
• projekt Zdravá školní jídelna – zacíleno na
zdravý životní styl
• možnost
individuálního
domácího
vzdělávání zahrnující i metodickou podporu rodičů

Co plánujeme do budoucna
• snaha o efektivní využívání informačních
a komunikačních technologií
• podpora schopnosti prezentovat výsledky vlastní práce
• vytvoření relaxační a odpočinkové zóny
pro žáky školy
• knihovna volně přístupná žákům v průběhu dne – čtecí zóna
• ve spolupráci se zřizovatelem pracovat na
modernizaci vnitřních i venkovních prostor školy
• efektivní a účelné čerpání dotací na zkvalitňování vyučování

Naše škola

Základní školu navštěvují kromě kašavských žáků také děti z Vlčkové, Držkové
a Lukova. Vyučování je přizpůsobeno potřebám dojíždějících žáků.
Zřizovatelem školy je Obec Kašava, která každoročně na provoz školy uvolňuje
nemalé finanční prostředky ze svého rozpočtu. V posledních pěti letech se jednalo kromě běžných provozních nákladů
(např. energie, údržba vnitřních a venkovních prostor) také o velké investice, které
byly částečně pokryty díky výborné práci
starosty Josefa Jarcovjáka z dotací evropských fondů:
• zateplení přístavby a školní tělocvičny,
výměna oken
• nápisy a dětské motivy na fasádě školy
• nový vstup do mateřské školy včetně
parkoviště
• Školička v přírodě – dětské venkovní hřiště v přírodním stylu
• nová odborná učebny fyziky a chemie
• vybavení školy pomůckami (interaktivní
tabule, dataprojektory, vybavení počítačové učebny)
• podhledy na školních chodbách, nové
osvětlení

Materiální vybavení školy

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace je
úplná základní devítiletá škola. Součástí
školního areálu je základní škola, mateřská
škola, školní družina a klub, jídelna, tělocvična, travnaté a asfaltové fotbalové hřiště a nové dětské hřiště v přírodním stylu.
Rozlehlý areál školy se nachází v klidné
části obce. V okolí jsou lesy, louky a pastviny, areálem školy prochází také Naučná
stezka Kašava.

• učebny vybaveny interaktivními tabulemi a dataprojektory
• počítačová učebna
• moderní odborná učebna fyziky a chemie
• žákovská knihovna
• prostory s možnostmi aktivního odpočinku (stolní fotbal, stolní tenis, tanec, ...)
• školní aula pro společné setkávání a zájmové vzdělávání
• velká tělocvična propojena s budovou
školy
• nově vybudované dětské hřiště v přírodním stylu (hrací prvky, venkovní učebna,
záhonky, broukoviště,…)

Vzdělávání
Školní vzdělávací program, učební plán
• školní vzdělávací plán „Škola pro všechny”
ve své činnosti usiluje o výchovu, komplexní vzdělávání a přípravu žáků pro další studium a profesní uplatnění
• výuka anglického jazyka probíhá již od
1. třídy, žáci mají možnost konverzovat
s rodilým mluvčím
• posílena je i výuka českého jazyka, matematiky a výpočetní techniky
• výuka německého jazyka probíhá od
7. třídy
• žáci na 1. stupni se účastní plavecké
výuky, lyžařský kurz je nabízen dětem MŠ,
žákům 1. i 2. stupně základní školy
Výuka
• individuální péče o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami i o žáky mimořádně nadané
• vyučující při vzdělávání běžně využívají informační a komunikační technologie (interaktivní tabule, dataprojektory,
počítače, tablety)
• snaha vést žáky k samostatnosti i ke spolupráci prostřednictvím skupinové výuky,
projektových dnů a školních akcí

• nadaní žáci rozvíjí svůj talent ve vědomostních a sportovních soutěžích,
olympiádách či v zájmovém vzdělávání
• žáci mají možnost vyjadřovat se k chodu
školy prostřednictvím zástupců v Žákovském parlamentu
• vzdělávání žáků je každoročně ověřováno v celostátních srovnávacích testech
• škola se pravidelně zapojuje do různých
projektů, které pomáhají zvyšovat kvalitu
vzdělávání a vybavení školy
• nabízíme možnost individuálního (domácího) vzdělávání
Rozvoj čtenářské gramotnosti
– Čtení pomáhá

Uvědomujeme si, jak je důležité děti vést
k četbě, aby v ní nacházely radost i informace. Na podzim 2016 jsme se zapojili do
projektu Čtenářské dílny, díky kterým jsme
získali do každé třídy cca 50 knih. S těmito
knihami pracujeme v hodinách. Žáci mají
možnost číst z knihy dle vlastního výběru.
Spolu se čtenářskými dílnami jsme začali
pravidelně navštěvovat obecní knihovnu.
Děti se učí vybírat vhodné knihy, o kterých
již od 1. třídy povídají referáty a vyjadřují
své dojmy z četby, hlavní myšlenky zaznamenávají do čtenářských listů. Těmto aktivitám vděčíme za výraznější nárůst přečtených knih. Z dlouhodobého hlediska dou-

fáme i ve zkvalitňování projevu a vyjadřovacích schopností při samotných prezentacích přečtené literatury.
Našim záměrem je nadále cíleně působit
na žáky v rozvoji estetického cítění, budování kladného vztahu k literatuře, knihám a rozvíjet jejich kreativní a fantazijní
myšlení. Cílem je děti nadchnout pro knihy v takové míře, aby četly pravidelně, rády
a s porozuměním.
Výuka anglického jazyka
– otevřená brána do světa

ty, slovníčky a další publikace od osvědčených nakladatelství. V hodinách anglického jazyka se často využívá ICT technika
(výukové programy, blended-learning).
V roce 2014 získala naše škola rodilého
mluvčího pro posílení výuky cizího jazyka.
Jednalo se o projekt Rodilí mluvčí do škol.
Žáci ve vyučování procvičují běžné fráze,
obohacují slovní zásobu, to vše s reálnou
osobou, což ještě více zvyšuje motivaci
k učení a pochopení smyslu osvojování si
cizího jazyka. Rodilý mluvčí se stal zaměstnancem školy, což sice zvýšilo náklady na
financování, ale díky podílu obcí Kašava,
Držková a Vlčková je tato nadstandardní
služba udržitelná i do budoucna.
Na podzim 2015 vycestovalo, v rámci
projektu financovaných Evropskou Unií,
30 žáků 2. stupně na jazykově-vzdělávací pobyt v Anglii. Žáci studovali v jazykové škole, měli možnost prohlédnout si
pamětihodnosti a používat anglický jazyk
v každodenních situacích.
Pohybové aktivity
– Ve zdravém těle zdravý duch

Výuku anglického jazyka považujeme za
klíčovou, proto se v naší škole zaměřujeme
na vzdělávání již v předškolním věku v mateřské škole. Výuka od předškolního věku
dětí po 2. třídu je zaměřena na mluvenou
podobu cizího jazyka – poslech, zvuková
podoba jazyka, písničky, říkanky, hry s jazykem, reakce na pokyny, jednoduché odpovědi na otázky. Psaná forma jazyka je
postupně začleňována od 3. ročníku. Navíc
je na 1. stupni uplatňována metoda CLIL,
kdy je cizí jazyk používán jako prostředek
komunikace i v ostatních vyučovacích hodinách.
Kromě kvalitních učebnic a pracovních sešitů využívají kvalifikované učitelky názorné didaktické materiály, pracovní lis-

V naší škole se cíleně zaměřujeme na pohybovou a sportovní aktivitu našich žáků.
Každoročně se zapojujeme do mnoha
sportovních soutěží a akcí, ve kterých naši

žáci dosahují velmi dobrých výsledků.
Z pravidelných sportovních akcí se opětovně ucházíme o umístění na prvních
příčkách v soutěži Kašavský běh. V roce
2016 se pořádá již 22. ročník.
Každý rok se pravidelně žáci naší školy
a školky účastní také intenzivní plavecké
výuky. V zimním období pořádáme lyžařský výcvikový kurz pro děti mateřské školy a pro žáky 1. i 2. stupně základní školy.
Naše škola se zapojuje do celé řady meziškolních sportovních soutěží a turnajů. Našim cílem je budování pozitivního vztahu ke sportu, k pohybu a zdravému životnímu stylu. Rozvíjení pohybových dovedností jsme rozšířili i mimo výuku tělesné
výuky do aktivního trávení přestávek. Žáci
si mohou v průběhu přestávky aktivně odpočinout při stolním tenisu, stolním fotbale či hodem na koš. Za příznivého počasí
realizujeme o velkých přestávkách pobyt
venku, kde mohou žáci relaxovat na čerstvém vzduchu, nebo se věnovat sportovním hrám.
Žákovský parlament –
Vedeme žáky k demokracii

stupce třídních kolektivů, a pod vedením koordinátora se snaží působit na školní prostředí tak, aby se v něm všichni cítili
lépe. Parlament obvykle 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, informuje třídy o dění ve
škole, ovlivňuje dění ve škole i v obci.

Členové žákovského parlamentu se spolu
s koordinátorem pravidelně setkávají, plánují a připravují různé akce, projekty a aktivity pro žáky. Jednou z významných pravidelných aktivit žákovského parlamentu je
propagace a zajištění výběru příspěvků na
podporu projektu Adopce na dálku.
V návaznosti na projekt Zdravá školní jídelna organizuje žákovský parlament každodenní hodnocení obědů. Hlasy jsou následně sečteny a zapsány do tabulky. Hlasování probíhá celý školní rok a na závěr
každého pololetí je vyhodnoceno.
Členové žákovského parlamentu se snaží
uskutečnit každý měsíc vždy alespoň jednu akci. Mezi každoroční akce patří například velikonoční a jarní výzdoba tříd, turnaj ve stolním tenise a fotbale pro 1. stupeň, fotosoutěž – nejpovedenější jarní fotografie, sportovní odpoledne pro 2. stupeň, nejlepší prezentace ze školního výletu a barevný týden.

V žákovském parlamentu se scházejí žáci,
kteří byli zvoleni ve svých třídách za zá-

V březnu 2016 se naše škola zařadila mezi
108 škol v celé České republice, které jsou
zapojeny do projektu Škola pro demo-

kracii. Tento projekt si klade za cíl rozvíjet
u žáků občanskou zralost, smysl pro demokracii a zodpovědnost. Více o projektu se
dovíte na www.skolaprodemokracii.cz.

Spolupráce s rodiči
– Rodiče vítáni

Škola se snaží o co nejužší spolupráci s rodiči žáků. Věříme, že jedině nastolením atmosféry důvěry a vzájemného respektu
můžeme dosáhnout optimálního jednotného výchovného působení školy a rodiny. Rodiče se zapojují do práce školy účastí na akcích a všestrannou podporou působení učitelů a také při volbách do různých
funkcí (SRPŠ, Školská rada).
Pro větší informování rodičů o dění ve škole využíváme internetový informační systém EduPage. Jeho prostřednictvím mohou rodiče i žáci on-line sledovat probrané
učivo v třídní knize, zadané domácí úkoly,
písemné práce a docházku. Postupně se
chystáme využít i další aplikace systému,
jako jsou elektronická žákovská knížka,
omlouvání žáků, školní jídelna a další funkce, které povedou k lepší informovanosti
a komunikaci mezi školou, rodiči a žáky.

Při vzdělávání je důležitý také osobní kontakt s rodiči a žáky, který žádná on-line
aplikace nenahradí. Třídní schůzky a konzultace jsou vedeny tak, aby se setkání
mohli účastnit nejenom učitel a rodič, ale
i žák – tzv. třídní schůzky ve třech. Jsme
rádi, že velká část rodičů využívá možností, jak se školou aktivně spolupracovat. Podílí se na vedení zájmových aktivit, účastní
se nejrůznějších projektů, jak v rámci vyučování, tak i mimo ně, jezdí jako doprovod
na třídní akce. Rodiče mají možnost navštívit školu nejenom při dni otevřených dveří a třídních schůzkách, ale i při neformálním setkání s učiteli nazvaném 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, kteří jsou ochotni se ve svém volném čase zapojit do příprav a organizace akcí a aktivit
vedoucích ke zpestření a zkvalitnění vzdělávání a výchovy na naší škole.
Díky splněným kritériím, která vedou ke
zlepšení spolupráce mezi rodiči a školou,
je naše škola certifikována prestižní značkOu Rodiče vítáni.
Významným pomocníkem při organizování a financování vzdělávacích a volnočasových aktivit je spolek Sdružení rodičů

Sdružení pro děti pravidelně organizuje:
• Mikulášské dopoledne
• Podzimní odpoledne se soutěžemi
a drakiádou
• Vánoční tvoření s rodiči
• Vánoční besídka s jarmarkem
• Dětský karneval

• sportovní soutěže a turnaje (atletika,
fotbal, badminton, ringo, stolní tenis,
vybíjená, sálová kopaná, stolní fotbal,
florbal,…)
• vědomostní soutěže a olympiády
• projektové dny
• stmelovací akce pro žáky
• preventivní akce (policie, hasiči, šikana,
nebezpečí internetu, vztahy v třídním
kolektivu,…)

Pravidelné aktivity školy

Zdravá školní jídelna

a přátel školy v Kašavě, jehož předsedkyní
je aktuálně paní Marcela Krupíková.

V naší jídelně poskytujeme stravování dětem mateřské školy, žákům základní školy, zaměstnancům i cizím strávníkům. Připravujeme dopolední a odpolední svačiny
a obědy. Součástí oběda je vždy polévka,
hlavní jídlo a výběr z několika druhů nápojů. Každý týden je k dispozici v jídelně
1-2x ovoce, 2-3x měsíčně jogurt a zeleninové saláty.

• Rodičovské kavárničky – neformální setkání učitelů s rodiči
• Podzimní odpoledne – odpoledne plné
soutěží pro děti, pouštění draků a táborák
• tvořivá dopoledne s rodiči – společné
tvoření na jaře a před Vánoci
• besídky s jarmarkem pro veřejnost – vánoční besídka a vystoupení k svátku maminek a tatínků
• aktivity zaměřené na ochranu přírody (třídění odpadů, úklidové akce v obci, čištění studánek)
• Den otevřených dveří
• lyžařský výcvikový kurz
• Kašavský běh – přespolní běh v přírodě
v okolí školy
• vlastivědné výlety a poznávací exkurze

V roce 2015 se naše škola přihlásila do projektu Zdravá školní jídelna, ve kterém se
s odborníky ze Státního zdravotního ústavu a ve spolupráci s hygieniky snažíme docílit toho, aby děti dostávaly nutričně hodnotnou, vyváženou a pestrou stravu, která
dobře vypadá i chutná. Plníme deset kritérií Zdravé školní jídelny:

1. Pitný režim s omezením jednoduchých
cukrů
2. Plánování jídelníčku dle nutričního doporučení ke spotřebnímu koši
3. Správné a bezchybné vedení spotřebního koše
4. Omezení používání dochucovadel
a instantních dehydratovaných směsí
5. Nepoužívání polotovarů vysokého
stupně konvenience
6. Veřejně dostupný jídelníček
7. „Vím, co jím“ – zařazování receptur
s limitovaným množstvím soli
8. Výzdoba jídelny
9. Komunikace jídelny s rodiči, žáky
a pedagogy
10. Čtvero ročních období – zařazování sezónních potravin

Mateřská škola
Mateřská škola sídlí v klidném prostředí valašské obce Kašava. V bezprostřední blízkosti se nachází rozlehlý areál školy
s okrasnými dřevinami, lavičkami a herními prvky pro děti. Okolní zeleň i blízké lesy,
louky a pastviny v okolí školy působí pozitivně na děti svou rozmanitostí.
Děti i pedagogové jsou součástí komunity obce, čímž se stávají významnou slož-

kou její stability. Svými aktivitami se podílejí na životě a rozvoji obce, v rámci vzdělávacího programu doplňují její kulturní
a společenský život. Mateřskou školu
navštěvují děti nejen z obce Kašava, ale je
otevřena i zájemcům z okolních obcí.
Vzdělávání dětí probíhá podle Školního
vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání Život na vesnici.
Každému dítěti jsou vytvářeny optimální
podmínky k rozvoji jeho osobnosti, učení
a komunikaci s ostatními, aby dosáhlo co
největší samostatnosti. Děti jsou vedeny
k sociální soudržnosti, rozvoji poznání
sama sebe, vlastních potřeb, zájmů a možností. Zvláštní péče je věnována dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaným.

Vzdělávání je uskutečňováno při všech
činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, s vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Velká
pozornost je věnována seznamování se
dětí s přírodou, kulturními a folklorními
tradicemi našeho kraje. V průběhu roku
jsou pořádány exkurze a výlety k poznání
těchto tradic - návštěva místních zemědělců, kovárny a obecní knihovny.
Další prioritou jsou činnosti podporující
zdraví a zdravý životní styl - předplavec-

ký výcvik, lyžařský výcvik v Trnavě, častý
pobyt venku v přírodě, ozdravné pobyty
v solné jeskyni, projekty Zdravé zuby
a Zdravá pětka.
Mateřská škola je hrdým držitelem titulu
Zdravá mateřská škola.
Mezi nadstandardní činnosti patří kroužky angličtina, mažoretky, keramika, individuální logopedická péče a ve spolupráci se Základní uměleckou školou Morava
i výuka na hudební nástroje. Rodiče mohou využít odborné vyšetření zraku a sluchu svých dětí.
Předškolní děti pravidelně navštěvují výuku žáků v 1. třídě v projektu Do školy se nebojíme, kde se nenásilnou formou seznamují s metodami výuky, využitím interaktivní tabule a budoucím školním prostředím.
Od roku 2016 využívají děti k venkovním
aktivitám a vyučování víceúčelové hřiště
v přírodním stylu s herními prvky, broukovištěm, záhonky a venkovní učebnou.

Školní družina
a Školní klub
Školní družina i školní klub jsou součástí Základní školy a Mateřské školy Kašava,
okres Zlín, příspěvkové organizace.
Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1. stupně. V této oblasti aktivně spolupracuje s Komunitní školou Kašava, Základní uměleckou školou Morava
a s dalšími místními spolky i jednotlivci, jejichž snahou je dětem nabídnout pestrou
nabídku aktivit vedoucích k smysluplnému využití volného času.
Školní družina navazuje svou činností na
Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání. Nabízí žákům řadu zájmových
aktivit. Svými prostředky a metodami rozšiřuje poznatky, které žák získal ve škole.

Žáci mají možnost svůj talent rozvíjet v široké nabídce zájmových kroužků.
Školní klub poskytuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro
žáky 2. stupně. Školní klub využívají hlavně žáci, kteří čekají po skončení vyučování na pravidelný kroužek, na autobus nebo
zde tráví volnou hodinu před odpoledním
vyučováním.

Činnost školního klubu probíhá jak
v kroužcích, které školní klub nabízí, tak
také volným programem. Veškerá činnost
je založena na poznávání, respektování
a rozvíjení individuálních potřeb, možností
a zájmů žáka. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami se v rámci školního
klubu nabízí možnost relaxace nebo plnění domácí přípravy za pomoci pedagogického pracovníka. Nabídka klubu se dělí na
volné činnosti, pravidelné organizované
výchovně vzdělávací nebo rekreační činnosti a jednorázové akce.
Ve škole působí také Základní umělecká
škola Morava, která našim žákům nabízí
vzdělávací aktivity jak v hudebním oboru
(hra na kontrabas, kytaru, cimbál, housle,
violu, zobcovou flétnu, hoboj, varhany, bicí
nástroje, klavír a klávesy, sólový a sborový
zpěv), tak v oboru výtvarném.

Komunitní škola Kašava
– Škola otevřená všem

Cílem Komunitní školy Kašava, která byla
založena v březnu roku 2013, je sloužit
všem lidem v obci a okolí bez ohledu na
jejich věk. Jedná se o spolek, který se snaží
o to, aby se stal základním 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.
Komunitní škola organizuje pro děti volnočasové aktivity, díky kterým děti smysluplně tráví svůj volný čas. Zájemcům jsou
nabízeny kroužky zdravotnický, přírodovědný, divadélko Provaz, badmintonový, fotbalový, mažoretky, aerobik, šikov-

né ručičky a pěvecký sbor Slunéčko. Zájmové kroužky kromě komunitní školy nabízí i jiné organizace a spolky – břišní tance, breakdance, rybářský kroužek, floorbal,
Royal Rangers.
Pro dospělé zájemce jsou organizovány ve večerních hodinách kurzy zaměřené na nejrůznější oblasti. Největší zájem je
o kurz angličtiny, v minulosti proběhl i počítačový kurz, pletení z přírodních materiálů
a výuka hry na žesťové nástroje.
Kromě pravidelných kurzů pro děti i dospělé členové Komunitní školy Kašava organizují jednorázové akce pro občany
z Kašavy a okolí, jako např. příměstské tábory, sportovní turnaje a kulturní a poznávací zájezdy. Největší akcí, na jejíž organizaci se aktivně podílí i většina spolků z Kašavy, je Dětský den – červnové odpoledne
plné soutěží a atrakcí pro děti.
Schopnost získat pro svou činnost finanční prostředky z evropských dotačních titulů prokázal tým členů komunitní školy
v květnu roku 2015, kdy deset z nich v rámci programu Erasmus+ vycestovalo získávat zkušenosti v komunitním a základním
vzdělávání do Walesu.

Detské divadlo
Provaz

- ZAMĚSTNANCI -

Zaměstnanci školy 2015/2016

Pedagogičtí pracovníci základní školy
sedící zleva: Věra Vlková, Radka Průchová, Barbora Michálková, Martin Vávra, Zdeněk Vlk,
Vladimír Drápal, Pavla Holíková, Klára Černochová, Jana Šindelářová
stojící zleva: Martina Vajďáková, Petra Drábková, Daniela Zezulková, Ludmila Flámová,
Kamila Sukupová, Zdeňka Krmášková, Věra Mitrengová
Vychovatelka školní družiny
Petra Bořutová
Správní zaměstnanci:
Marie Zbranková (účetní),
Vlastimil Macík (školník, topič),
Zdeňka Pospíšilová (úklid),
Markéta Třísková (úklid),
Zdeňka Holíková

Zamestnanci mateřské školy
zleva:
Anežka Kovářová (učitelka)
Petra Minaříková (učitelka)
Dagmar Chrastinová (vedoucí učitelka)
Lucie Mestická (úklid)

Zaměstnanci školní kuchyně
Andrea Macíková (vedoucí ŠJ),
Jana Holíčková (kuchařka),
Marcela Krupíková (kuchařka),
Magdaléna Zbranková (kuchařka),
Markéta Třísková (kuchařka)
Rodičovská dovolená
Lucie Holíková (učitelka ZŠ)
Jitka Kořístková (učitelka ZŠ)
Alice Frýželková (učitelka MŠ)

- ŘEDITELÉ -

Ředitelé kašavské školy
1945 - 1986

- ŘEDITELÉ -

Ředitelé kašavské školy
1986 - 2016

- ZÁSTUPCI ŘEDITELŮ -

Zástupci ředitelů
kašavské školy

Josef Václavík
1947 - 1952

Stanislav Kasálek
1952 - 1970

František Manďák
1953 - 1957

Zdeněk Panzar
1970 - 1971

František Minařík
1971 - 1983

Pavel Zwicker
1983 - 1986

Václav Rochla
1986 - 2001

Alena Patáková
2001 - 2002

Milan Krejčí
2002 - 2006

Jana Langerová
2005 - 2015

Martin Vávra
2015 - 2016

- UČITELÉ -

Učitelé kašavské školy 1946 - 2016
Jméno a příjmení
Jan Kraus
Jaroslav Kubeša
Eva Podroušková
Drahomíra Vaňharová
Josef Václavík
František Chytil
Jarmila Nohálová
Josef Dvořáček
Miroslav Müller
Marie Chytilová
Božena Slavíková
František Manďák
Vladimír Blažek
Karel Janoušek
Bohuslav Halouzka
Milada Musilová
Zdeněk Pacek
František Minařík
Drahomír Hadraba
Stanislav Kasálek
Libuše Šimková
Marie Indráková
Oldřich Ondrášek
Drahoslava Hofírková
Jarmila Škubníková
Jarmila Kočendová
Drahomíra Bašátková
Josef Šušlík
Marie Zvolánková
Alena Miholová
Jitka Žákovská
Bedřich Frank
Marie Páralová
Marie Horáková
Jarmila Halová
Štěpánka Panzarová
Vlasta Humlová
Jan Pásek
Jarmila Skopalíková
Ladislava Keglerová
Ivana Chalupová
Dagmar Vavrušová

Od

Do

Počet let

1947/1948
1947/1948
1947/1948
1947/1948
1947/1948
1947/1948
1947/1948
1947/1948
1948/1949
1949/1950
1949/1950
1949/1950
1951/1952
1951/1952
1951/1952
1951/1952
1951/1952
1951/1952
1952/1953
1952/1953
1952/1953
1952/1953
1952/1953
1952/1953
1953/1954
1954/1955
1954/1955
1955/1956
1955/1956
1956/1957
1957/1958
1957/1958
1957/1958
1957/1958
1958/1959
1958/1959
1958/1959
1959/1960
1959/1960
1959/1960
1959/1960
1959/1960

1958/1959
1948/1949
1952/1953
1947/1948
1971/1972
1950/1951
1948/1949
1948/1949
1960/1961
1950/1951
1954/1955
1956/1957
1951/1952
1951/1952
1952/1953
1951/1952
1951/1952
1982/1983
1953/1954
1971/1972
1954/1955
1955/1956
1952/1953
1952/1953
1958/1959
1956/1957
1955/1956
1955/1956
1957/1958
1963/1964
1958/1959
1959/1960
1957/1958
1957/1958
1958/1959
1976/1977
1959/1960
1960/1961
1973/1974
1962/1963
1959/1960
1960/1961

12
2
6
1
25
4
2
2
13
2
6
8
1
1
2
1
1
32
2
20
3
4
1
1
6
3
2
1
3
8
2
3
1
1
1
18
2
2
15
4
1
2

Jarmila Pásková
Zdeněk Panzar
Ludmila Bednaříková
Alena Plachá
Zdeňka Stiskálková
Ludmila Mitrengová
Bedřiška Sečkářová
Václav Rochla
Libuše Zbranková
Alena Březíková
Věra Elblová
Vlasta Klimentová
Miloslav Kliment
Jiří Baďura
Jana Zámečníková
Alena Obalová
Jana Chudárková
Růžena Libíčková
Jaroslava Večeřová
František Skrášek
Marie Garguláková
Anna Žádníková
Irena Fridrichová
Růžena Vyhnálková
Marta Juráková
Věra Valová
Ferdinand Šrom
Stanislava Obadalová
Dana Zimáčková
Dana Červinková
Rudolf Hluštík
Ludmila Josífková
Libuše Čepická
Bohumil Vaverka
Vlasta Oškerová
Zdeňka Dlabajová
Vlasta Mrázková
Milena Lednická
Marie Garguláková
Jaroslav Škarka
Eduard Šprync
Marie Kováčová
Zdeněk Holík
Pavol Lajzo
Daniela Zezulková
Josef Palas
Marie Bakalíková
Alena Patáková
Jiřina Míšková

1960/1961
1960/1961
1960/1961
1961/1962
1961/1962
1961/1962
1961/1962
1961/1962
1963/1964
1963/1964
1964/1965
1964/1965
1964/1965
1964/1965
1964/1965
1964/1965
1965/1966
1966/1967
1966/1967
1966/1967
1967/1968
1967/1968
1967/1968
1968/1969
1969/1970
1969/1970
1970/1971
1971/1972
1971/1972
1971/1972
1971/1972
1972/1973
1973/1974
1973/1974
1974/1975
1974/1974
1974/1975
1974/1975
1975/1976
1976/1977
1977/1978
1977/1978
1977/1978
1977/1978
1977/1978
1978/1979
1978/1979
1979/1980
1979/1980

1977/1978
1976/1977
1973/1974
1962/1963
1964/1965
1962/1963
1961/1962
2003/2004
1963/1964
1963/1964
1976/1977
1970/1971
1970/1971
2003/2004
1976/1977
1964/1965
1965/1966
1966/1967
1966/1967
1966/1967
1969/1970
1967/1968
1967/1968
1968/1969
1972/1973
1969/1970
1970/1971
1971/1972
1976/1977
1971/1972
1971/1972
1972/1973
1973/1974
1973/1974
1989/1990
1974/1974
1974/1975
1976/1977
1986/1987
1976/1977
1985/1986
1978/1979
1981/1982
2009/2010
doposud
1979/1980
1978/1979
2011/2012
1981/1982

18
17
14
2
4
2
1
43
1
1
13
7
7
40
13
1
1
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
6
1
1
1
1
1
16
1
1
3
12
1
9
2
5
33
2
1
33
3

Hana Březinová (Košutová)
Jana Petříková (Weisová)
Hana Růžičková
Jindra Čepelová
Pavel Zwicker
Eva Kolajová
Zdeňka Krmášková
Hana Kovářová
Ladislava Habšudová
Radka Hořčicová
Pavel Iša
Markéta Pavlištíková
Ludmila Pelechová
Renáta Mikšíková
Naděžda Fišerová
Irena Stavjaníková
Růžena Kašpárková
Martin Kříčka
Anežka Fröhlichová
Drahomíra Mrázková
Marta Pinková
Jana Kříčková
Jana Šindelářová
Dagmar Maulisová
Milada Pšenčíková
Milena Krejčová
Milan Krejčí
Lucie Lajzová
Zuzana Ligenzová
Jana Langerová
Jiří Kobza
Jitka Kobzová
Věra Vlková
Zdeněk Vlk
Jiří Veselý
Dagmar Holubářová
Jitka Kořístková
Vít Hasník
Dita Chalabalová
Lucie Tomečková
Martina Vajďáková
Vladimír Drápal
Pavla Holíková
Lucie Holíková
Barbora Michálková
Věra Mitrengová
Ludmila Flámová
Martin Vávra
Kamila Sukupová

1979/1980
1980/1981
1981/1982
1982/1983
1982/1983
1982/1983
1984/1985
1985/1986
1985/1986
1986/1987
1986/1987
1987/1988
1990/1991
1990/1991
1990/1991
1991/1992
1991/1992
1991/1992
1992/1993
1994/1995
1995/1996
1995/1996
1996/1997
1996/1997
1996/1997
1996/1997
1997/1998
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2004/2005
2004/2005
2006/2007
2006/2007
2007/2008
2009/2010
2010/2011
2010/2011
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2013/2014
2013/2014
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2015/2016
2015/2016

1981/1982
1981/1982
1984/1985
1982/1983
1991/1992
1983/1984
doposud
1985/1986
2007/2008
1986/1987
1986/1987
1990/1991
1990/1991
1995/1996
1990/1991
1993/1994
1996/1997
1993/1994
1995/1996
1997/1998
1995/1996
2003/2004
doposud
2011/2012
1996/1997
2003/2004
2005/2006
2003/2004
2003/2004
2014/2015
2011/2012
2009/2010
doposud
doposud
2009/2010
2009/2010
doposud
2013/2014
2012/2013
2012/2013
doposud
doposud
doposud
doposud
doposud
doposud
dopodud
doposud
doposud

3
2
4
1
10
2
1
23
1
1
4
1
6
1
3
6
3
4
4
1
9
16
1
8
9
2
1
11
8
6

3
1
4
1
1
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