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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěv-

ková organizace je úplná základní devítiletá škola. Součás-

tí školního areálu je základní škola, mateřská škola, školní 

družina, školní klub, jídelna, tělocvična, travnaté a asfalto-

vé fotbalové hřiště a dětské hřiště v přírodním stylu.

Základní školu navštěvují kromě kašavských žáků také děti 

z Vlčkové, Držkové a Lukova. Vyučování je přizpůsobeno 

potřebám dojíždějících žáků.

Kapacita školy:

základní škola 178 žáků / 9 tříd

mateřská škola   60 dětí / 2 třídy

školní družina   60 žáků

školní klub (od 1. 1. 2016) 150 žáků

školní jídelna 260 obědů

Co se nám daří?

-  podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími po-
třebami, žáků mimořádně nadaných, žáků prožívajících 
školní neúspěch 

-  podpora vztahu ke čtení – čtenářské dílny, výuka v obec-
ní knihovně

-  výuka anglického jazyka v mateřské škole, v základní ško-
le 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, domácí 
úkoly, plánované písemné práce, suplování, rozvrh)

-  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 

2016/2017 staralo 34 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.

Velkým přínosem pro školu byli zaměstnanci veřejně pro-

spěšných prací, jejichž fi nancování bylo zajištěno prostřed-

nictvím úřadu práce. Tito pracovníci se podíleli na správě 

a údržbě budovy školy a školního areálu.

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY ÚSEK FYZICKÝ POČET PŘEPOČTENÝ POČET

pedagogičtí pracovníci

 základní škola 16 14,40

 školní družina 1 0,80

 mateřská škola 4 3,65

nepedagogičtí pracovníci

 školní jídelna 5 4,10

 úklid 3 2,50

 účetní 1 0,90

 školník 1 1,00

 topič 1 0,50

 veřejně prospěšné práce 2 2

Nepedagogičtí zaměstnanci

Vlastimil Macík školník

Zdeňka Pospíšilová uklízečka

Markéta Třísková uklízečka

Zdeňka Holíková pomocná pracovnice (VPP)

Ladislav Drábek pomocný pracovník (VPP)

Marie Zbranková účetní

Andrea Macíková vedoucí školní jídelny

Jana Holíčková kuchařka

Marcela Krupíková kuchařka

Magdaléna Zbranková pomocná kuchařka

Markéta Třísková pomocná kuchařka

Zaměstnanci mateřské školy

Dagmar Chrastinová vedoucí učitelka MŠ

Petra Minaříková učitelka MŠ

Petra Bořutová učitelka MŠ

Renata Zaoralová učitelka MŠ

Lucie Mestická uklízečka
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PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
V základní škole vyučovalo v různých časových obdobích školní-
ho roku 14 učitelů, 2 asistentky pedagoga a jedna vychovatelka 
školní družiny. Nově od 1. září 2016 začala ve škole vyučovat na 
II. stupni základní školy paní učitelka Mgr. Hana Pospíšilová a od 
1. ledna 2017 paní učitelka Mgr. Pavla Hlavsová. Funkci vychova-
telky školní družiny začala vykonávat Radka Průchová.

Ve školním roce 2016/2017 na škole působil výchovný porad-
ce (Mgr. Martin Vávra, Ph.D.), metodik prevence sociálně pato-
logických jevů (Mgr. Zdeňka Krmášková), koordinátor školního 
vzdělávacího programu (Mgr. Martin Vávra, Ph.D.), koordinátor 
a metodik informačních a komunikačních technologií (Mgr. 
Zdeněk Vlk) a koordinátor environmentální výchovy (Mgr. Zdeň-
ka Krmášková). 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ FUNKCE ÚVAZEK OBDOBÍ

Mgr. Zdeněk Vlk ředitel školy 1,0000 2016/2017

Mgr. Martin Vávra, Ph.D. zástupce ředitele školy 1,0000 2016/2017

Mgr. Věra Mitrengová třídní učitelka I. třídy 1,0000 2016/2017  

Mgr. Martina Vajďáková třídní učitelka II. třídy 1,0000 2016/2017

Mgr. Věra Vlková třídní učitelka III. třídy 1,0000 1. 9. 2016 – 25. 6. 2017

Mgr. Pavla Hlavsová třídní učitelka III. třídy 1,0000 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017

Mgr. Pavla Holíková třídní učitelka IV. třídy 1,0000 2016/2017

Mgr. Barbora Michálková třídní učitelka V. třídy 1,0000 2016/2017

Mgr. Hana Pospíšilová třídní učitelka VI. třídy 1,0000 2016/2017

Mgr. Jana Šindelářová třídní učitelka VII. třídy 1,0000 2016/2017

Mgr. Zdeňka Krmášková třídní učitelka VIII. třídy 1,0000 2016/2017

Mgr. Vladimír Drápal třídní učitelka IX. třídy 1,0000 2016/2017

Mgr. Daniela Zezulková učitelka 0,6819 2016/2017

Klára Černochová učitelka 0,1819 2016/2017

Mario Taravella učitel – rodilý mluvčí AJ (DPP) 0,1363 2016/2017

Bc. Naděžda Fraisová učitelka náboženství (DPP) 0,2272 2016/2017

Radka Průchová asistentka pedagoga 0,6667 2016/2017

Petra Drábková asistentka pedagoga 0,8667  2016/2017

Mgr. Jitka Kořístková učitelka rodičovská dovolená 1. 9. 2016 – 30. 6. 2017

Mgr. Lucie Holíková učitelka rodičovská dovolená 2016/2017

Radka Průchová vychovatelka 0,8000 2016/2017

zleva sedící: Klára Černochová, Věra Mitrengová, Barbora Michálková, Martina Vajďáková

zleva stojící: Jana Šindelářová, Hana Pospíšilová, Věra Vlková, Vladimír Drápal, Radka Průchová, Pavla Holíková, 

Zdeňka Krmášková, Petra Drábková, Martin Vávra, Daniela Zezulková, Zdeněk Vlk
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Vzdělávání vyučujících vychází z  Plánu dalšího vzdělává-

ní pedagogických pracovníků 2016/2017 a Dlouhodobého 

plánu vzdělávání pedagogických pracovníků. Většina kur-

zů, kterých se vyučující zúčastnili, byly akreditovány MŠMT. 

V přípravném týdnu naši školu navštívil lektor pan Havrá-

nek, který všechny učitele seznámil s obsluhou a možnost-

mi využití interaktivních tabulí ENO, které se v naší škole 

nachází v  učeně první třídy a v  odborné učebně fyziky a 

chemie.

Kurz Obsluha a využití interaktivní tabule ENO (Kašava)

Další společné školení proběhlo 18. listopadu v  rekreač-

ním středisku na Tesáku. Teambuildingové setkání všech 

zaměstnanců školy navštívili zkušení psychologové Martin 

a Zdeňka Polínkovi, kteří přítomné seznámili s metodami a 

formami práce s třídním kolektivem a jak rozpoznat, úspěš-

ně řešit a předcházet šikaně mezi žáky.

Kurz Vedení třídnických hodin, Prevence a řešení šikany (Tesák)

Díky spolupráci školy s Místní akční skupinou Vizovicko a 

Slušovicko se 4 pedagogičtí pracovníci zúčastnili 28. 4. a 

29. 4. 2017 exkurze do škol ORP Litovel. Ve dvou základních 

školách (ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, ZŠ Litovel Jungman-

nova) měli možnost nahlédnout do výuky, inspirovat se vy-

bavením škol a navázat kontakty s vyučujícími (více infor-

mací o exkurzi v článku Spolupráce s MAS VaS).

Dvoudenní exkurze do základních škol ORP Litovel 

Paní učitelka Zdeňka Krmášková dokončila v závěru škol-

ního roku specializační studium Koordinátor environmen-

tální výchovy. Jednalo se o studium k výkonu specializova-

ných činností v oblasti environmentální výchovy – v soula-

du s § 9, odst. 1, písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 

a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění 

vyhlášky č.412/2006 Sb.

Další kurzy byly směřovány na metody a formy výuky, vy-

užívání nových informačních a komunikačních technolo-

gií při výuce a na používání školního informačního systé-

mu EduPage. 

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.

Semináře, kurzy, školení a exkurze 2016/2017

Zaměření kurzu Počet osob Celkem hodin

Práce se třídou, prevence šikany 14 112

Metody výuky, zkvalitnění výuky 25 141

Informační a komunikační technologie 3 21

Osobní rozvoj 1 8

Kvalifi kace – pedagog volného času 1 160

Specializační studium – koordinátor EVVO 1 150

Právní předpisy ve školství 6 30

Financování dalšího vzdělávání pedagogů

Státní prostředky: 6 470 Kč

Provozní prostředky: 16 630 Kč
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ŠKOLSKÉ 

PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Předpokladem pro vzdělávací a výchovnou práci ve škole 
je příjemné klima, fungující vztahy mezi žáky a učiteli a ote-
vřená komunikace s rodičovskou veřejností. Školské pora-
denské pracoviště usiluje o naplňování těchto předpokladů 
na škole. Ve škole funguje Školské poradenské pracoviště, 
které je složeno z výchovného poradce a metodika preven-
ce. V následujícím školním roce 2017/2018 je v plánu rozší-
ření pracoviště ještě o školního speciálního pedagoga.

VÝCHOVNÝ PORADCE

Činnost výchovného poradce byla ve školním roce zaměře-
na především na oblasti výchovného poradenství a volby 
budoucího povolání žáků.

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

bami, vedení potřebné dokumentace (zajištění, metodic-
ké 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, asistenty pedago-
ga a zákonnými zástupci žáků,

•  zajištění adaptačních kurzů a preventivních programů pro 
žáky, resp. třídní kolektivy, určených pro posílení dobrého 
klimatu školy a vztahů mezi žáky,

•  zajištění vzdělávání pedagogickým pracovníků v rámci za-
pojení do projektu Bezpečné klima v českých školách (prá-
ce s  třídním kolektivem, vztahy ve třídě, vedení třídních 
hodin, komunikace s žáky),

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

•  pomoc při řešení konfl iktních 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.

V oblasti volby budoucího povolání žáků 
bylo realizováno:
•  profesní orientace vycházejících žáků, pravidelné předá-

vání informací o středních školách, nabízených oborech a 
dnech otevřených dveří středních škol (ve škole, na webo-
vých stránkách školy),

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

•  exkurze žáků 9. ročníku do některých středních škol, pra-
covní workshop (práce se dřevem) pro žáky 8. ročníku,

•  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,

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

•  spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou – 
test profesní orientace některých žáků.

METODIK PREVENCE 

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Škola vytváří Minimální preventivní program sociálně pa-
tologických jevů jako základní nástroj prevence. Školní pre-
vence je na naší škole zajišťována prostřednictvím školní-
ho metodika prevence sociálně patologických jevů, který 
při své práci spolupracuje s výchovným poradcem, vede-
ním školy a s třídními učiteli.
Hlavním cílem primární prevence na naší škole byla pře-
devším prevence v těchto oblastech: šikana, kriminalita a 
delikvence, alkoholismus a kouření, internetové nebezpe-
čí (kyberšikana, kybergrooming, sexting, stalking), vulgár-
ní vyjadřování a chování, nevhodné chování a vystupování 
vůči vrstevníkům a dospělým, zdravý životní styl.
V případě narůstajících problémů byla přijímána ve spolu-
práci s třídními učiteli, výchovným poradcem, odborníky na 
dané oblasti, kurátorem oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí a rodiči účinná opatření.

V oblasti prevence bylo realizováno:
•  Policista je náš kamarád - preventivní program s Policí 

České republiky
•  Nebezpečí alkoholu – preventivní program Oddělení so-

ciálně-právního oddělení dětí Zlín
•  Bezpečný internet - preventivní program s Policí České 

republiky
•  Trestné řízení a zákonné předpisy - preventivní program 

probační a mediační služby Zlín
•  Šikana a její nebezpečí - preventivní program s Unií 

Kompas Zlín
•  Hasík - preventivní program Hasičského záchranného sys-

tému Zlín
•  Škola podporující zdraví - program sdružující školy, které 

se snaží vést děti i veřejnost ke zdravému životnímu stylu
•  Zdravé zuby - preventivní projekt podporující péči o 

chrup
•  Ovoce a zelenina do škol - Evropský projekt s cílem vy-

tvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím záro-
veň bojovat proti dětské obezitě

•  Zdravá pětka - celorepublikový vzdělávací program za-
měřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé-
ho stravování

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

•  Buďme kamarádi – preventivní akce zaměřená na zdra-
votně postižené lidi

•  Preventivní programy Unie Kompas Zlín – zaměřené na 
klima třídy, prevenci šikany

•  Preventivní programy s psychology Martinem a Zdeň-
kou Polínkovými – zaměřené na klima třídy, prevenci ši-
kany

V V V V V V V obbblalalastststii i prprprevvene cee b bbyyylo rerereaalizovánooo:o:o:
•  PoPoPoPoPoPoPolililililililicicicicicicicistststsssss a jejeje náš kkkaaamarrrádádád - preventivvvvvníníníníní p ppp   rorororogramamamm s Policí 

České é rereeeepupupupupupupublblblblblblblikiki y
•  Nebezpečí alkokokokokoohohohohh lululull  – preeveveventntivní programamammm O O O O Odddddddd ělě enní í sosooo-

ciciálně-právního oddělení dětttííí í í í ZZZZZZlZlín
•  BeBezpzpzpečečečnýný iiiiiiintntntntntntnterneneneneneneeet tttt - prevevvenennnnnnennntititiititivnvvv í program s Policí České 

republikkkyy
•  Trestné řízezezezezezezeníníníní a a zzákákkkkkkkkkkonoooooooooo nénéné p přeř dpisy - preventivvnínínííníní ppp p pprorororororogrgrgrgrggrg amamamammamamam 

probační a mmmmmmmededededededediaiaiaiaiaiaaiačnčnčnčnčnčnční sllužužbyb  Zlín
•  Šikana a její nebezpečí - preventivnínín  ppppppprororororororooggramam ss UUninií íí

Kompas Zlín
•••  HaHaHaHasík - preventivní program Hasičského zázázázáázázázáchchchchchchchchrararararararrannnnnnnnnnnnnnnnéhéhéhéhéhéhéhooooo sysysyyyys-ssk

tétététému Zlín
••••  ŠŠŠŠkola podporující zdraaavívíví - program sdružužuuuuuujjjíjíjíjj cícícccc  škooooolylylylylyly,,,,, , ktkttttteeerereréé é é é

se snažížížížíž  vv v v véséséséséstt tt děděděděděd ttttititti iiiiiii v vvveřeřeřeřeřejejejeje nnnostststtt ke zdravému živivivvivivivototototo nínnínínímumumumumuuu ss s sstyttytytyllluluul
•  Zdravé zzzzzzzubububububyyyyyyyyy - -  p pppppprererereevvvvventivní ppppprojekt podpooooooorurururururur jjíjjjj cí pppppppéčéčéčéččéčé i o oo o o 

chruuuuppppp
•  Ovvvvvococococococe a zelenina do škkolol - - Evrororororopský projekktktktktktk   ss c c cílememmmmmm vvvvvvvy-

tvvořořořořořiiiitit správné stravovací nááávyvyykyyyyy   v v e výživě dětttttttí í a títím zárooo-
veeňňň ň ň bbbbob jovav t proti dětské obezitěěěěě

•  Zdrrarararavávvv  pppppětětětětětě ka - celorepublikovvvvvý ý ýý ý vzdělávací program za-
měřeřeřeřeřeen n n n n nannn  zzzzzdrdrdrdrdravavavavavý ý ý ý ýý žižiiiivovovovovovotní styl, přpřpřpřpřřeeedee evším v oblasti zdravé-
ho strrrrravavavaa ovovovovovánánnánnííííí

•  Nebezpppečečečečečí í í íí nanananana i i iiintnnnn erneneeetututututu - --   prprprprpreveveveveventivní íí í í půpůpůpůpůsobenííííí n n n n na žážážážážáky v 
hodinách výpýpýpýpýpočočočočočetetetetetníníníníní t t t t tececececechnhnhnhnhnikikikikiky

•  Buďme kamarádi – preventivní aaaaakccccce zaměměměměměěěěěřřřeřeřřřeřeenánánánán nnn nnaaa a zddzdzddzdzdraaa-
vovovotně postižené lidi

• ••  PrPrPrevevevenee tivní programy Unie Kompmpmpmpmpass Z ZZZZlílílílíín n – – – zaměěměměměřřřené na 
klklklimimima a a třtřtřídídídy,y  prevenci šikany

•  PrPrPrevevevenenntititivnvnv í í prprogramy s psycholololollooogogggogy y y y MaMaMartinnnnneeme  a Zdeň-
kou u PoPoPolílílínknknkovovo ýmý i – zaměřené naaaa kllilil mmmama t třídyyyyy, prevenci ši-
kany
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Preventivné beseda na téma Nebezpečí alkoholu, 

8. a 9. třída (OSPOD Zlín, 12. 5. 2017)

Program ke zlepšení klimatu ve třídách „I když jsme každý jiný, 

můžeme být dobrá třída“, 4. – 9. třída 

(psychologové Martin a Zdeňka Polínkovi, únor 2017)

Týden se Zdravou pětkou, 1. – 9. třída (březen 2017)

Adaptační kurz s přespáním, 6. třída (8. 11. a 9. 11. 2016)

Program u Krajského soudu Zlín, 9. třída (12. 12. 2016)

Preventivní program Recyklace hrou, 1. – 9. třída

Volba povolání na Úřadu práce ve Zlíně, 9. třída (7. 12. 2016)

Preventivní program Zdravé zuby, 1. – 3. třída (18. 3. 2017)



ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ve školním roce 2016/2017 plnilo v základní škole povin-

nou školní docházku 157 žáků (k 30. 6. 2017).

Školu navštěvují nejenom žáci z Kašavy a ze spádových 

obcí Vlčková a Držková, ale i děti s trvalým bydlištěm v Lu-

kově a Zlíně.

Dva žáci plní povinnou školní docházku v zahraničí, 

a to v Itálii (žák 4. třídy) a v Norsku (žákyně 3. třídy).

Počtem žáků naše škola po 13 letech nepatří mezi tzv. vý-

jimkové školy, protože průměrný počet žáků na třídu stou-

pl nad hranici 17 žáků.

 POČET ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 (STAV KE DNI 30. 6. 2017) 

 Ročník Kašava Vlčková Držková Lukov Ostatní CELKEM

 1. 8 4 2 0 0 14

 2. 8 1 2 0 1 12

 3. 11 3 2 0 0 16

 4. 8 4 1 0 1 14

 5. 12 1 3 0 1 17

 6. 14 3 3 5 2 27

 7. 6 3 6 6 2 23

 8. 9 4 1 3 1 18

 9. 11 3 1 0 1 16

 CELKEM 87 26 21 14 9 157

8



VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

A VÝCHOVY ŽÁKŮ

Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělá-
vacího programu s názvem Škola pro všechny, na jehož vy-
tvoření a aktualizacích se podíleli všichni pedagogičtí pra-
covníci.
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  Prospělo Prospělo Neprospělo
  ve třídě s vyznamenáním 

 1. 14 14 0 0

 2. 12 12 0 0

 3. 16 16 0 0

 4. 14 11 3 0

 5. 17 11 6 0

 CELKEM 73 64 9 0

 Hodnocení žáků na konci školního roku - II. stupeň ZŠ

 Ročník Počet žáků  Prospělo Prospělo Neprospělo
  ve třídě s vyznamenáním 

 6. 27 17 10 0

 7. 23 10 13 0

 8. 18 10 6 2

 9. 16 13 3 0

 CELKEM 84 50 32 2

Pochvaly
Třídního učitele 234

Ředitele školy 65

Kázeňská opatření za celý školní rok
Napomenutí třídního učitele 40

Důtka třídního učitele 15

Důtka ředitele školy 4

Dvojka z chování 2

Trojka z chování 2

Zameškané hodiny
Ve školním roce 2016/2017 žáci zameškali celkem 12 800 

hodin, což je v průměru 21,5 hodin na jednoho žáka. 

Neomluvené hodiny se objevily u dvou žáků, celkem se 

jednalo o 121 vyučovacích hodin.

Žáci ocenění ředitelskou pochvalou na konci školního roku

9

První vysvědčení prvňáčků



NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

Název akce Kolo Umístění Zapojení žáci 

Finanční gramotnost Okresní 2. místo Kateřina Maděrová (9. třída), Alena Machalová (9. třída), 

   Nikola Daničová (6. třída)

Recitační soutěž Okresní 2. místo Kateřina Maděrová (9. třídy)

Recitační soutěž Okresní účast Sabina Pavelková (6. třída), Jiří Topič (8. třída), 

   Kateřina Maděrová (9. třída)

Poznej a chraň Meziškolní 6. místo Hana Mačková (7. třída), Karolína Šišková (7. třída), 

   Ondřej Synovec (7. třída)

Sapere – vědět, jak žít Krajské 2. místo Markéta Poľaková (5. třída), 

   Kristýna Mahďáková (5. třída), Štěpán Červenka (3. třída)

Sapere – vědět, jak žít Celostátní 4. místo Kristýna Fryšarová (9. třída), Jiří Topič (8. třída), 

   Martin Frýza (6. třída), Daniel Jurčík (8. třída)

Recitační soutěž (okresní kolo v Napajedlích, 20. 3. 2017)

Poznej a chraň

(meziškolní kolo v Želechovicích nad Dřevnicí, 13. 4. 2017)

Sapere – vědět, jak žít (celostátní kolo v Praze, 26. 4. 2017)
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NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

Název akce Kolo Umístění Zapojení žáci

Stolní tenis Krajské 2. místo Tereza Bařinková (6. třída), Kristýna Holíková (6. třída)

Florbal Okrskové 1. místo Martin Knedla (9. třída), Jan Marušák (9. třída), 

   Jindřich Jarcovják (9. třída), Michal Kaška (9. třída), 

   Jan Marcoň (8. třída), Michal Štriho (8. třída), 

   Daniel Jurčík (8. třída)

Florbal Meziškolní 1. místo Jakub Řezníček (5. třída), Milan Březík (5. třída), 

   Jan Jurčík (5. třída), Viktor Kögler (5. třída), 

   Šimon Maděra (4. třída), Tomáš Sovadina (4. třída)

Florbal Meziškolní 1. místo Vojtěch Březík (7. třída), Karel Ševčík (7. třída), 

   Tomáš Křižka (7. třída), Jan Marcoň (8. třída), 

   Michal Štriho (8. třída), Daniel Jurčík (8. třída), 

   Matěj Horsák (8. třída)

Kašavský běh Meziškolní 1. místo Michal Kaška (9. třída)

Kašavský běh Meziškolní 3. místo Anna Michalíková (3. třída), Jakub Řezníček (5. třída),  

   Štěpán Průcha (6. třída), Nina Vašíková (6. třída)

Turnaj ve stolním tenise (krajské kolo v Želechovicích nad Dřevnicí, 

2. 11. 2016)
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Florbalový turnaj (okresní kolo ve Slušovicích, 16. 11. 2016)

Florbalový turnaj (meziškolní kolo ve Slušovicích, 3. 4. 2017) Florbalový turnaj (meziškolní kolo ve Slušovicích, 19. 4. 2017)



ABSOLVENTI ŠKOLY

Absolventské práce

Úroveň zvládnutí klíčových kompetencí ověřujeme u žáků 

9. ročníku absolventskou ročníkovou prací většího rozsa-

hu, která se skládá z písemné práce a její veřejné prezenta-

ce. Téma práce si žáci zvolili v průběhu školního roku sami. 

Většinou si vybrali téma, které odpovídá jejich koníčkům, 

zájmům a zálibám. Žákům byl přidělen vedoucí absolvent-

ské práce z řad pedagogů, pod jehož vedením žáci absol-

ventskou práci zpracovávali. 

Obhajoby absolventských prací proběhly před komisí 

a spolužáky 13. 6. a 14. 6. 2017.

Žák vypracováním dokazuje především tyto schopnosti 

a dovednosti:

•  schopnost dlouhodobější samostatné práce,

•  schopnost vyhledávání a zpracování informací,

•  schopnost integrovat učivo více předmětů a nacházet 

souvislosti mezi jevy a poznatky,

•  schopnost napsat vlastní úvahu na dané téma,

•  schopnost výtvarného a grafi ckého zpracování tématu,

•  schopnost vyjádření v cizím jazyku,

•  schopnost zpracovat text pomocí textového programu,

•  schopnost prezentovat svou práci před veřejností

Jméno žáka Téma absolventské práce Vedoucí práce

Dočkalová Petra  Sbor dobrovolných hasičů Držková  Pavla Holíková

Fryšarová Kristýna  Trumpeta a já  Petr Černoch

Jarcovják Jindřich  Florbal a Orel Kašava  Vladimír Drápal

Kaška Michal  Horská kola  Barbora Michálková

Knedla Martin  Kynologie  Martin Vávra

Kolář Jiří  Vývoj her  Jana Šindelářová

Kruťa Michal  Zvěř v našem okolí  Martin Vávra

Langerová Tereza  Život strýce, Josefa Mňačka  Martina Vajďáková

Maděrová Kateřina  Štěstí  Hana Pospíšilová

Machalová Alena  ZOO Zlín  Zdeňka Krmášková

Marušák Jan  Srstnatá zvěř a druhy loveckých psů  Petra Drábková

Řezníčková Vendulka  Kašava – Vesnice roku 2016  Zdeněk Vlk

Sousedíková Tereza  Kočkovité šelmy  Věra mitrngová

Štěpánová Pavlína  Cesta životem Kláry Černochové  Klára Černochová

Štrihová Lucie  Western, westernové ježdění  Věra Vlková

Tomáš Jakub  RC modely  Zdeněk Vlk

Obhajoba absolventských prací
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ABSOLVENTI ŠKOLY    Umístění absolventů na středních školách
     Čtyřleté gymnázium:     3

     Střední odborná škola s maturitou:  11

     Střední odborné učiliště:     2 

Jméno žáka  Střední škola  Obor 

Dočkalová Petra  Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o.  Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Fryšarová Kristýna  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín  Čtyřleté studium 

Jarcovják Jindřich  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín  Čtyřleté studium 

Kaška Michal  Střední průmyslová škola Zlín  Strojírenství 

Knedla Martin  Střední policejní škola v Holešově  Kriminalistika 

Kolář Jiří  Střední průmyslová škola polytechnická  Reprodukční grafi k pro média 

Kruťa Michal  Střední průmyslová škola polytechnická  Mechanik seřizovač 

Langerová Tereza  Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž  Předškolní a mimoškolní pedagogika  

Maděrová Kateřina  Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž  Předškolní a mimoškolní pedagogika  

Machalová Alena  Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž  Předškolní a mimoškolní pedagogika  

Marušák Jan  Střední průmyslová škola polytechnická  Mechanik seřizovač 

Řezníčková Vendulka  Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o   Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Sousedíková Tereza  Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm  Zemědělec a farmář 

Štěpánová Pavlína  Střední škola Kostka, s.r.o.  Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Štrihová Lucie  Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov  Čtyřleté studium 

Tomáš Jakub  Střední průmyslová škola polytechnická   Ekonomika a podnikání 

Rozloučení žáků 9. třídy se školou

Vážený pane řediteli, učitelský sbore, spolužáci a všichni přítomní. Dnešním 

dnem nám končí naše devítiletá cesta. Zdá se nám to docela nedávno, kdy jsme 

plní očekávání nastoupili do školních šaten a v doprovodu rodičů se dostavili do 

sálu školy.  

Ještě jako malé děti nás naučil číst, psát a počítat pan učitel Zdeněk Vlk. Věta, 

kterou nám vtloukal každý den do hlavy hlavně před přijímačkami, zněla nějak 

takto: „Nezapomeňte, nejdůležitější je to, co jste se naučili v první a ve druhé tří-

dě.“ Toto tvrzení se potvrdilo. Pod svá ochranná křídla si nás ve třetí třídě převza-

la paní učitelka Věra Vlková, která nás zasvětila do cizího jazyka angličtiny a do 

vyšších úrovní každého z předmětů. Jako čtvrťáci a páťáci jsme dostali jako tříd-

ní paní učitelku Janu Šindelářovou. V této době nám začaly růst růžky a to paní 

učitelku zrovna moc netěšilo, ale i přesto to s námi zvládla a perfektně nás při-

pravila na ten slavný druhý stupeň. 

Po přechodu na druhý stupeň se nás ujal náš třídní taťka pan učitel Vladimír Drá-

pal. Báli jsme se, co nás čeká, ale s panem učitelem jsme vše zvládli levou zad-

ní. Díky němu jsme zažili ty nejlepší výlety pod sluncem. Díky Vám, pane učite-

li, jsme zvládli nelehké překážky na této škole. Byl jste nám vždy oporou, a i když 

jste viděl, že jsme byli občas drzí a naše pubertální výlevy byly otřesné, vždy jste 

stál za námi.  

Také jsme měli ve škole našeho strážného anděla paní učitelku Klárku Černocho-

vou. Ona byla, je a bude naší třídní maminkou. Zážitky a vzpomínky s ní nám na-

vždy zůstanou v srdíčku. Podle mě ona moc dobře ví, co pro nás znamená a naše 

náruč pro ni vždy byla a bude otevřena.  

Ve třídě jsme se sešli skvělá parta s úžasnými lidmi. I když to mezi námi občas 

skřípalo, vždycky jsme to dokázali urovnat a táhli jsme vždy za jeden provaz. 

Naše cesty se nyní rozpojí, ale věříme, že spolu budeme i nadále v kontaktu. Čas-

to slýcháváme „sejde z očí, sejde z mysli“, ale toto v našem případě neplatí. Naše 

vzpomínky nám už nikdo v životě ze srdce nevezme.  

Když už jsme u těch vzpomínek, tak z této školy si jich odnášíme přehršel. Zažili 

jsme tu plno příjemných, ale i nesnadných chvil. Plno zážitků si odnášíme z nej-

různějších akcí, výletů, exkurzí nebo lyžařských výcviků. V myšlenkách nám sa-

mozřejmě zůstávají i výlety z prvního stupně. Poděkovat se sluší učitelům, kteří 

nám tyto akce připravovali a obohatili nás o nové zážitky.  

Čas rychle uběhl. Než jsme se stačili rozkoukat, byla tu devátá třída. Čekalo nás 

velmi těžké rozhodnutí, a to, na které školy si pošleme přihlášku. V dubnu na-

stal nejobávanější týden přijímaček, na které nás připravovali pan učitel Drápal 

a paní učitelka Zezulková. Všem se nám ulevilo, když jsme byli na naše vysně-

né školy přijatí.  

Děkujeme všem učitelům, kteří jsou tady, ale i těm, kteří už ve škole nejsou. Dě-

kujeme, že jste s námi měli po celých devět let trpělivost, a že jsme se na vás 

mohli kdykoliv obrátit. Také bychom chtěli poděkovat žákům z nižších ročníků, 

se kterými jsme absolvovali společné akce školy. Doufáme, že jste mezi námi 

měli dobré kamarády a budete na nás vzpomínat v dobrém. Někteří si sice od-

dechnou, jak odejdeme, jiní uroní i slzy, ale nic nemění na faktu, že jsme se v ka-

šavské škole cítili dobře.  

Ještě jednou a naposled bychom chtěli všem učitelům poděkovat. Doufáme, že 

to tu bez nás přežijete a jak říkají i naše trička: „Učitelé, plačte a vzpomínejte, 

lepší deváťáky už mít nebudete.“

Autorka: 

Alena Machalová
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ABSOLVENTSKÝ PLES

Absolventi spolu s rodiči, přáteli, učiteli a zástupci obcí Ka-

šava, Vlčková a Držková slavnostně ukončili své devítileté 

působení na Základní škole a Mateřské škole Kašava Ab-

solventským plesem, který se konal 16. 6. 2017 v kašavské 

Orlovně.

Nechyběla výborná hudba, tanec, tombola, předávání pa-

mátečních diplomů a šerp, děkování rodičům i učitelům 

a zpěv originální písně, kterou si nacvičili pro naše absol-

venty jejich rodiče.



ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

Pohádkový zápis dětí do prvního ročníku základní školy 

proběhl 6. dubna 2016. Zápisem budoucí prvňáčky kromě 

učitelek prvního stupně provázeli také členové dětského 

divadelního kroužku Provaz, kteří se převlékli za různé po-

hádkové postavičky.

Předškoláci plnili připravené úkoly zaměřené mimo jiné 

na grafomotoriku, správný úchop tužky, řečové a komuni-

kativní dovednosti, hrubou motoriku, logické a myšlenko-

vé operace, orientaci v elementárních matematických po-

jmech, paměť.

Díky pravidelné a systematické spolupráci učitelek 1. stup-

ně a mateřské školy a projektu „Do školy se nebojíme“ byla 

většina dětí na zápis dobře připravená a se zapisujícími uči-

telkami hezky spolupracovaly.

Počet dětí u zápisu k povinné školní docházce  22

Počet rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky  3   

Následné přijetí do 1. ročníku ZŠ od 1. 9. 2017 19  
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ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

V žákovském parlamentu se scházejí žáci, kteří byli zvole-
Naše škola patří mezi 137 škol v celé České republice, kte-
ré jsou zapojeny do projektu Škola pro demokracii. Ten-
to projekt si klade za cíl rozvíjet u žáků občanskou zralost, 
smysl pro demokracii a zodpovědnost. 
V žákovském parlamentu se scházejí žáci, kteří byli zvole-
ni ve svých třídách za zástupce třídních kolektivů, a pod 
vedením koordinátora se snaží působit na školní prostře-
dí tak, aby se v něm všichni cítili lépe. Parlament obvyk-
le vykonává především tyto aktivity: podílí se na organi-
zaci školních akcí a projektů, komunikuje s vedením školy 
a s učiteli, přináší připomínky a náměty ze tříd, informuje 
třídy o dění ve škole, ovlivňuje dění ve škole i v obci.  
Členové žákovského parlamentu se spolu s koordináto-
rem  pravidelně setkávali,  plánovali a připravovali  růz-
né akce, projekty a aktivity pro žáky.  Poslední vyučovací 
den roku 2016 se členové žákovského parlamentu setkali 
se starostou obce Kašava Josefem Jarcovjákem a předloži-
li mu své návrhy na vylepšení prostor školní budovy, jejího 
okolí i veřejných prostor v Kašavě. 

Aktivity žákovského parlamentu ve školním roce 
2016/2017: 
• Volby do žákovského parlamentu 
• Hodnocení obědů 
• Vánoční a jarní výzdoba tříd 
• Strašidelný den 
• Fotosoutěž – Nejpovedenější jarní fotografi e 
• Prezentace ze školních výletů tříd 
• Barevný týden 
• Pyžamový den 
• Sportovní odpoledne pro 2. stupeň 
   – americká vybíjená, fl orbal 
• Výběr příspěvku pro projekt Adopce na dálku 

Volby do žákovského parlamentu 
V prvním pololetí proběhla ve škole volební kampaň kandi-
dátů do žákovského parlamentu. Kandidovat mohli všich-
ni žáci od 3. do 9. ročníku. Po několika pracovních setkáních 
kandidátů se na chodbách školy postupně objevovaly první 
volební plakáty. Někteří kandidáti oslovovali své potencio-
nální voliče přímo o přestávkách nebo o volných hodinách. 
Začátkem školního roku proběhly ve škole volby do Žákov-
ského parlamentu. Všichni žáci školy měli možnost se voleb 
dobrovolně zúčastnit a svým volebním hlasem podpořit vy-
braného kandidáty.  
Vše proběhlo pod dohledem volební komise, která pečli-
vě kontrolovala jednotlivé voliče a celý průběh voleb. Kaž-
dý volič obdržel obálku a volební lístek, který za plentou vy-
plnil, vložil do obálky a poté před komisí vhodil do voleb-
ní urny. 
Po ukončení voleb čekal volební komisi sečtení volebních 
lístků a zpracování výsledků voleb. Následovala ustavující 
schůze žákovského parlamentu - všichni zvolení žáci složi-
li společný slib a byli slavnostně jmenováni do funkce člena 
žákovského parlamentu. 

Zvolení kandidáti do žákovského parlamentu:
3. třída: Martin Topič, Ondřej Vyvlečka
4. třída: Leona Šarmanová, Sofi e Köglerová, Šimon Maděra
5. třída: Lucie Vyvlečková, Tereza Krčmová
6. třída: Sabina Pavelková, Kristýna Holíková, Amálie Miklová
7. třída: Lucie Milarová
8. třída: Marcela Krupíková, Nela Nedomová
9. třída: Kateřina Maděrová, Alena Machalová
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Zvolení členové žákovského parlamentu 

Volby do žákovského parlamentu (30. 9. 2016)

Volební komise - sčítání hlasů (30. 9. 2016)

Ustavující schůze žákovského parlamentu (3. 10. 2016)
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Barevný týden (červen 2017)

Pyžamový den (2. 6. 2017)

Turnaj ve fl orbalu (15. 11. 2016)

Účast na Krajském jednání žákovského parlamentu

(17. 10. 2016)

Strašidelný den (2. 2. 2017)

Jednání se starostou obce Kašava Josefem Jarcovjákem 

(22. 12. 2016)

Adopce na dálku dětí z Haiti 

(Jordensky St. Bray, věk 12 let)

Soutěž o nejhezčí jarní třídu (březen 2017)

Adopce na dálku dětí z Haiti 

(Genése Charles, věk 12 let)



Oblasti, které žáci hodnotili nejlépe:

Škola pořádá akce určené i pro rodiče (trhy, výlety, sportovní dny, divadelní představení,…).  90,0 %

Školní webové stránky jsou přehledné a aktuální. 87,0 %

Když něčemu při výuce nerozumím, mohu se přihlásit a zeptat. 87,0 %

Škola je dobře vybavena moderními počítači, projektory, interaktivními tabulemi a další technikou. 86,4 %

Škola pomáhá žákům rozvíjet svá nadání (umělecké, sportovní, ...). 84,3 %

Myslím, že vedení a učitelé spolupracují tak, aby se škola rozvíjela a zlepšovala. 83,1 %

Pravidla chování ve škole jsou jasná a jednoduchá. 82,8 %

Mám možnost dostat se k potřebným vzdělávacím materiálům kdykoliv je potřebuji (školní knihovna, internet,…) . 81,6 %

Při hodnocení školní práce jsou všichni žáci známkováni spravedlivě podle jasných pravidel. 81,6 %

Školní budova má vhodné prostory a uspořádání učeben pro naše vzdělávání. 80,3 %

Vážím si našich učitelů. 80,1 %

Oblasti, které žáci hodnotili nejhůře:

Ve školní jídelně se dobře naobědvám.  48,0 %

Do školy se většinou těším. 52,0 %

Domácí úkoly dostávám v takovém množství, abych měl(-a) dost času na své záliby a odpočinek. 55,0 %

KLIMA ŠKOLY

Klima školy, tzn. jak se děti i učitelé ve škole cítí, má zásadní 

vliv na to, jak se žáci učí. Jde zejména o klima vztahu vede-

ní školy a učitelů, klima v učitelském sboru, klima ve škol-

ních třídách, klima vztahu školy a rodičů, klima vztahu ško-

ly 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, pravi-

dla a hodnocení. Na základě takto zjištěných názorů žáků 

se snažíme prostředí školy a vztahy v ní neustále zlepšovat.

Dotazníkové šetření proběhlo v březnu 2017 a zapojili se 

do něj žáci 3. - 9. ročníku základní školy.

Prostředí, materiální zázemí 71,6 %

Lidé 76,0 %

Komunikace, vztahy 77,1 %

Systém, pravidla, hodnoty 73,3 %

Výuka, příprava, hodnocení 67,6 %

Komplexní hodnocení 66,8 %

Celkem 72,7 %
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KLIMA TŘÍD

V oblasti prevence byla v tomto školním roce zajištěna 

řada besed a aktivit nejenom pro žáky, ale i jejich rodiče 

a veřejnost. Významným prvkem, který velkou mírou po-

zitivně ovlivňuje vývoj žáků, jsou pravidelné třídnické ho-

diny a třídní akce: adaptační kurzy, přespání ve škole, ne-

formální setkání s rodiči a žáky na táborácích, školní výle-

ty, exkurze a lyžařský kurz. Při těchto aktivitách učitelé po-

zitivně působí na žáky, vedou je ke správnému životnímu 

stylu a výrazně ovlivňují vztahy mezi spolužáky, mezi žáky 

a učiteli a v neposlední řádě také mezi rodiči a učiteli.

Pro zjištění klimatu tříd využíváme stejně jakou u zjišťová-

ní klimatu školy dotazníkové šetření pro žáky Proskoly.cz. 

Žáci anonymně hodnotí vztahy mezi spolužáky a vyjadřují 

se k atmosféře ve třídě. 

Dotazníkové šetření proběhlo v březnu 2017 a zapojili se 

do něj žáci 3. – 9. ročníku základní školy
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Školní výlet 1. třídy: ZOO Lešná (14. 6. 2017) Školní výlet 2. a 3. třídy: Dinopark Vyškov (14. 6. 2017) 

Školní výlet 4. třídy: Hrad Lukov (1. 6. 2017) Školní výlet 5. třídy: Praha (23. 6. 2017) 

Školní výlet  6. třídy: Zlín (16. 6. 2017) Školní výlet 7. třídy: Rožnov pod Radhoštěm (22. 6. – 23. 6. 2017) 

Školní výlet 8. třídy: Bzenecko (30. 5. – 1. 6. 2017) Školní výlet 9. třídy: Podgora v Chorvatsku (19. 6. – 26. 6. 2017)
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Společná výuka v Domově pro seniory v Lukově, 

3. třída (20. 6. 2017) Přespání ve škole a exkurzí na Sv. Hostýně, 8. třída (22. 6. – 23. 6. 2017)

Exkurze v Městském divadle Zlín, Divadélko Provaz (26. 6. 2017) Přespání ve škole s nácvikem 1. pomoci, 8. třída (27. 4. – 28. 4. 2017) 

Nocování zdravotníků ve škole, Zdravotnický kroužek 

(18. 4. – 19. 4. 2017)
Praktická exkurze ve Střední škole nábytkářské a obchodní 

v Bystřici p. Hostýnem, 8. třída (12. 4. 2017)

Den se seniory, 1. stupeň (28. 3. 2017) Exkurze do Osvětimi a Krakova, 8. a 9. třída (24. 3. 2017)
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Exkurze úpravny vody na Klečůvce, beseda se zaměstnancem, 

3. a 4. třída (22. 3. 2017) Lyžařský kurz v Čenkovicích, II. stupeň (15. – 20. 1. 2017)

Předvánoční nocování ve škole, 2. a 5. třída (1. 12. – 2. 12. 2016) 

Výchovné koncerty Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně, 

1. – 9. třída

Předvánoční nocování ve škole, 8. třída (24. 11. – 25. 11. 2016) Divadelní představení v Městském divadle Zlín, 1. – 9. třída 

Táborák s rodiči, stanování na hřišti, 3. třída (červen 2016) Táborák s rodiči, 5. třída (červen 2016)
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EKOLOGICKÉ AKTIVITY

Environmentální výchova (EVVO)

V průběhu školního roku byly zařazovány environmentál-

ní aspekty a jejich uplatňování do vyučovacích předmětů, 

které se vyučují na naší škole.  EVVO je zařazena do výu-

ky ve všech ročnících a vychází z Plánu environmentální-

ho vzdělávání, výchovy a osvěty. Výuku doplňují vycházky 

do blízké přírody, poznávání přírodnin, pěstování a ošetřo-

vání rostlin, výukové programy, besedy, soutěže, projekty, 

zájmové kroužky, výlety a exkurze. Mezi pravidelné aktivi-

ty patří např.: sběr papíru, plastových vršků a baterií, třídě-

ní odpadků, Eko-olympiáda ve Štípě a další soutěže a vzdě-

lávací aktivity.

V letošním školním roce ukončila Zdeňka Krmášková spe-

cializační studium koordinátora environmentální výchovy.

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

Ekologická soutěž Poznej a chraň

Již několik let se naše škola zapojuje do soutěží s příro-

dovědnou tematikou, které vyhlašuje Český svaz ochrán-

ců přírody - Ekocentrum Čtyřlístek. Letošní téma se týka-

lo ochrany přírody ve Zlínském kraji. Proto jsme se s našimi 

žáky zaměřili na chráněné přírodní památky v našem okolí.

Do soutěže byla vyslána dvě družstva. Žáci šesté třídy - 

Martin Frýza, Adam Khain a Jan Navrátil. Druhé družstvo 

bylo složeno z žáků sedmé třídy. Hanka Mačková, Karolí-

na Šišková a Ondra Synovec, ybojovali v silné konkurenci 

24 družstev krásné šesté místo.

Poznej a chraň v Želechovicích (11. 4. 2017)

Recyklace hrou

Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní. Jedná se 

o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České re-

publiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti 

třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost 

se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektro-

zařízení. 

V rámci tohoto projektu se v červnu ve všech třídách usku-

tečnil výukový program, při kterém si pod vedením lektorů 

žáci zábavným způsobem procvičili sběr a třídění odpadů.

Vzdělávací program Recyklace hrou (8. 6. 2017)

72 hodin pro přírodu, Ukliďme Česko

Již tradičně se naše škola zapojuje 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 25. 10. 2016 proběhl pro-

jekt 72 hodin pro přírodu, v rámci kterého účastníci uklíze-

li okolí školy, kostela a Obecního domu, část se vydala udě-

lat pořádek ke křížové cestě.

Na jaře 11. 4. 2017 se konala akce pod názvem Ukliďme 

Česko, ve které se 82 žáků spolu s učiteli tentokrát zamě-

řili na úklid koryta řeky Dřevni-

ce a na likvidaci černých skládek 

v  okolních lesích. Celkem bylo 

nasbíráno asi 30 pytlů odpa-

du. Kromě toho byly na hroma-

dách pneumatiky, pletivo, moli-

tan, zbytky kočárků, židlí, křesel 

i staré plastové nádoby. V závěru 

obou akcí nechybělo již tradiční 

posezení u táboráku s opékáním 

špekáčků, jejichž pořízení zajisti-

la Obec Kašava.

Věřme, že naše děti už nebudou 

krásu přírody ničit pohozeným 

odpadem. 

72 hodin pro přírodu (25. 10. 2016)

Ukliďme Česko (11. 4. 2017)
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EKOLOGICKÉ AKTIVITY

Výprava za sněženkami

Poznávací vycházka za sněženkami na Ondřejovsko se uskutečnila 15. 3. 2017. Cílem bylo navštívit přírodní úkaz, a to velkou 

plochu zarostlou sněženkami, která byla z Lukova vzdálená 7 km. Cestou turisté poznávali i jiné přírodní památky, jako např. 

rybník Bezedník známý výskytem velkého množství obojživelníků, Chladnou dolinu, studánku Rybárku či Býčí skály.

                     Poznávací výprava za sněženkami (15. 3. 2017)

Vycházka za vstavači

V červnu jsme vyrazili za chráněnými rostlinami v našem okolí. Cílem naší výpravy byly vstavače, které se nacházely v okolí 

Slušovické přehrady. V krásné přírodě jsme měli možnost obdivovat prstnatec májový, bradáček vejčitý, vemeník dvoulistý, 

lilie zlatohlavá i plavuň vidlačka byly v centru našeho obdivu. Kromě chráněných rostlin jsme pozorovali i další druhy - různé 

kapradiny, udatnu lesní, orlíčky nebo sbírali červené jahůdky.

Vycházka za vstavači (7. 6. 2017)
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ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družinu navštěvují žáci od 1. do 5. třídy. Vzdělávání 

ve školní družině probíhalo na základě Školního vzděláva-

cího plánu školní družiny.

Kapacita školní družiny je 60 žáků, přihlášeným dětem se 

věnovala jedna vychovatelka s pracovním úvazkem 0,8.

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.

Vánoční pečení (2. 12. 2016) Pletení tatarů s panem Daničem (5. 4. 2017)

ŠKOLNÍ KLUB

Již druhý rok je ve škole v provozu školní klub, který je ur-

čen žákům 6. – 9. třídy. Vzdělávání v klubu probíhá podle 

Školního vzdělávacího programu pro školní klub.

Školní klub využívali hlavně ti žáci, kteří čekali po skonče-

ní vyučování na pravidelný kroužek, na autobus, nebo zde 

tráví volnou hodinu před odpoledním vyučováním. 

  Činnost školního klubu probíhal jak v  kroužcích, které 

školní klub nabízí, tak také volným programem (studium, 

příprava domácích úkolů, volná četba, práce na  PC, stol-

ní tenis, stolní fotbálek, šipky, deskové hry,…) a jednorá-

zovými akcemi.

SudokuhraníTurnaj v pexesu
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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  6 276 

Žákům ZŠ  23 324 

Zaměstnancům  4 624 

Cizím strávníkům  2 146 

CELKEM  36 370 

Vydaných přesnídávek  6 266 

Vydaných svačin  5 303 

 Ochutnávka pomazánek pro veřejnost při Dni otevřených 

dveří (28. 2. 2017)

Zdravá školní jídelna

I ve školním roce 2016/2017 pl-

níme kritéria projektu Zdravá 

školní jídelna. Cílem projektu 

je prostřednictvím deseti krité-

rií dokázat, že školní stravová-

ní je možné neustále zlepšovat 

a docílit tak toho, aby děti do-

stávaly nutričně hodnotnou, 

vyváženou a pestrou stravu, 

která dobře vypadá i chutná.

Deset kritérií zdravé školní jídelny:

  1. Pitný režim s omezením jednoduchých cukrů

  2.  Plánování jídelníčku dle nutričního doporučení ke spo-

třebnímu koši

  3. Správné a bezchybné vedení spotřebního koše

  4.  Omezení používání dochucovadel a instantních dehyd-

ratovaných směsí

  5. Nepoužívání polotovarů vysokého stupně konvenience

  6. Veřejně dostupný jídelníček

  7  „Vím, co jím“ – zařazování receptur s limitovaným množ-

stvím soli

  8. Výzdoba jídelny

  9. Komunikace jídelny s rodiči, žáky a pedagogy

10. Čtvero ročních období – zařazování sezónních potravin

Do projektu se aktivně zapojovali i žáci, a to formou tema-

tických měsíců – každý měsíc byl věnován určité zelenině, 

která se prolínala nejenom jídelníčkem, ale i výukou.

Pěstování kedluben žáky 5. třídy

Květen – měsíc kedlubny, tematická výzdoba školní jídelny

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 fi rma Wastex, spol. 

s r.o. z Holešova.
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SPOLUPRÁCE ŠKOLY 

S OBCÍ A SPOLKY

Kromě úklidových akcí Kašavy a jejího krásného přírodní-

ho okolí při akcích 72 hodin pro Kašavu a Ukliďme Česko, 

se žáci a zaměstnanci aktivně podílejí na bohatém kultur-

ním životě v obci. Jedná se především o kulturní vystoupe-

ní a pomoc při organizaci obecních akcí.
Vítání občánků (23. 6. 2017)

Folklorní festival Kašava-Fryšták (18. 6. 2016) Rozsvícení vánoční stromu v Kašavě (30. 11. 2016)

Společné čtení se seniory (28. 3. 2017) Spolupráce s obecní knihovnou (průběžně celý rok) 

Hodové odpoledne – vystoupení Divadélka Provaz (20. 11. 2016) Zahrádkářská výstava ve Vlčkové (květen 2017)

Návštěva seniorů ze Zlína a Kašavy (12. 12. 2016)
Divadelní vystoupení pro seniory z Kašavy 

(28. 3. 2017)

Kácání mája v Kašavě 

– vystoupení školních mažoretek (27. 5. 2017)
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SPOLUPRÁCE ŠKOLY 

S OBCÍ A SPOLKY

Kašava - Vesnice roku 2016
V letošním školním roce byla spolupráce ještě intenzivnější, než v mi-
nulých letech. Bylo to dáno hlavně soutěží Vesnice roku 2016, ve které 
se obec Kašava v konkurenci 250 obcí umístila na 1. místě. Významnou 
roli v pozitivním hodnocení odborné komise sehráli také učitelé, rodi-
če a žáci naší školy, kteří se s chutí do prezentace školy před komisí za-
pojili. Pozitivní hodnocení školy zaznělo i z úst hlavní komisařky při vy-
hlašování výsledků a předávání ocenění z rukou ministryně pro místní 
rozvoj Karly Šlechtové, které proběhlo v Luhačovicích dne 17. 9. 2016: 
„… Budoucnost (Kašavy) představuje moderní školní areál s mladým cíle-
vědomým vedením a šikovnými žáky.“
Díky výhře v soutěži a podařené prezentaci školy před komisí navští-
vilo školu v průběhu školního roku několik exkurzí složených z ředite-
lů škol, učitelů a starostů obcí z různých koutů České republiky. Při pre-
zentacích školy, na kterých se podílelo vedení školy, učitelé a žáci jsme 
měli možnost představit naši školu, prezentovat své vzdělávací cíle 
a činnosti. To vedlo k navázání užitečných kontaktů, které využíváme 
ke sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Díky získanému titulu 
Vesnice roku 2016 navštívila školu také čínská velvyslankyně v České 
republice J. E. Ma Keqing. Při své krátké návštěvě si prohlédla školu, se-
tkala se s učiteli a žáky a zhlédla pěvecké vystoupení Dětského pěvec-
kého sboru Slunéčko. Soutěží Vesnice roku 2016 se detailně zabývá ve 
své absolventské práci žákyně 9. třídy Vendulka Řezníčková.

Vyhlášení vítězů soutěže Vesnice roku v Luhačovicích (17. 9. 2016)

Prezentace školy před celostátní komisí (3. 9. 2016)

Oslava vítězství se starostou ve škole (19. 9. 2016)

Návštěva čínské velvyslankyně (9. 9. 2016)

Folklorní vystoupení žáků při oslavách vítězství Vesnice roku 2016 

(29. 10. 2016)

Exkurze starostů a vedení škol z Olomouckého kraje (3. 11. 2016)

Exkurze ředitelů a vedení škol 

z regionu Moravský Krumlov (26. 4. 2017)Prezentace obce a školy na jarmarku v Luhačovicích (17. 9. 2016)

Exkurze starostů a zastupitelů 

z Ústeckého kraje (24. 3. 2017)
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SPOLUPRÁCE ŠKOLY 

SE ZUŠ MORAVA

Již 14 let naší školu navštěvují pedagogové ze Základ-

ní umělecké školy Morava. Jedním ze záměrů ZUŠ je, aby 

učitel dojížděl za žákem a ne naopak. Tímto našim žákům 

umožňuje bez složitého dojíždění do Zlína vzdělávat se 

v nabízených oborech. V průběhu školního roku 2016/2017 

dojíždělo a vyučovalo ze ZUŠ Morava 7 pedagogů: Radek 

Cahlík, Petr Černoch, Tomáš Černoch, Klára Černochová, 

Jiří Šón, Petr Pilát a Renata Ambruzová.

Počet žáků ZUŠ Morava v Kašavě:

Hudební obor 47

Přípravný hudební obor MŠ 7

Výtvarný obor 7

CELKEM 61

              

Ve spolupráci s  vedením, pedagogy a žáky ZUŠ Mora-

va probíhala i prezentace školy před komisí Vesnice roku 

2016. Mladí gajdoši pod vedením Petra Piláta zahráli folk-

lorní písně na valašské nástroje, Dětský pěvecký sbor Slu-

néčko pod vedením paní učitelky Kláry Černochové zazpí-

vali pionýrské i moderní písně a ředitel ZUŠ Morava Libor 

Mikl prezentoval činnost ZUŠ Morava.

Dětský soubor Kašavská gajdošská při celostátní prezentaci Vesnice 

roku 2016 (3. 9. 2017)

Dětský pěvecký sbor Slunéčko při celostátní prezentaci Vesnice 

roku 2016 (3. 9. 2017)

ZUŠ OPEN

ZUŠ Morava, kterou navštěvují žáci naší školy, se v  30. 5. 

2017 zapojila do I. ročníku projektu ZUŠ Open. Jedná se 

o celostátní happening základních uměleckých škol ve ve-

řejném prostoru, jejíž hlavním cílem je zviditelnění práce 

a aktivit ZUŠ v rámci celorepublikové mediální kampaně. 

Ve školní aule se to díky originálnímu a pestrému pojetí 

opravdu povedlo, vystoupení žáků mělo vysokou úroveň. 

Pod vedením paní učitelky Kláry Černochové si žáci celou 

akci vtipně a tematiky uváděli, díky čemu na závěr sklidili 

zasloužený aplaus od přítomných diváků.



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 vzájemné-

ho respektu můžeme dosáhnout optimálního jednotného 

výchovného působení školy a rodiny. Rodiče se zapojují do 

práce školy jak ve volených orgánech, tak účastí na akcích 

a všestrannou podporou působení učitelů. 

Díky splněným kritériím, která vedou ke zlepšení spoluprá-

ce mezi rodiči a školou, jsme získali pro školní rok značku 

„Rodiče vítáni“, kterou uděluje nezávislá organizace EDUin. 

S rodiči se třídní učitelé setkali na společných třídních schůz-

kách, které se uskutečnily na začátku školního roku. Zde 

byly rodičům předány ze strany třídních učitelů základní in-

formace k novému školnímu roku, byli seznámeni s důleži-

tými dokumenty školy a s plány v novém školním roce. Dal-

ší dvě plánovaná setkání proběhla v 1. a 3. čtvrtletí školní-

ho roku formou tzv. „konzultací ve třech“ (rodič-učitel-žák). 

Hodně rodičů se aktivně zapojuje do dění ve škole. Vedou 

některé zájmové kroužky, 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 otevře-

ných dveří a třídních schůzkách, ale i při neformálním setká-

ní s učiteli nazvaným Rodičovská kavárnička. Rodiče se mo-

hou účastnit i vyučování, a to po předchozí domluvě s vyu-

čujícím a vedením školy.

Velkou motivací při práci jsou všichni aktivní rodiče, kteří 

jsou ochotni se ve svém volném čase zapojit do příprav a or-

ganizace akcí a aktivit vedoucích ke zpestření a zkvalitnění 

vzdělávání a výchovy na naší škole.

Významným pomocníkem při organizování a fi nancování 

vzdělávacích aktivit je spolek Sdružení rodičů a přátel školy 

v Kašavě, jehož předsedkyní je Marcela Krupíková. Ve škol-

ním roce 2016/2017 sdružení podpořilo vzdělávání v naší 

škole fi nanční částkou ve výši 35 054 Kč.

Slavnostní zahájení školního roku (1. 9. 2016) Rodičovská kavárnička (8. 9. 2016)

Podzimní odpoledne s drakiádou (30. 9. 2016) Výukový program o psech ve 3. třídě (22. 11. 2016)

29

Společné nocování osmáků ve škole (24. 12. a 25. 12. 2016) Mikulášské dopoledne (5. 12. 2016)
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Vánoční tvoření s rodiči (12. 12. 2016) Vánoční besídka s jarmarkem (15. 12. 2016)

Beseda o vodě (26. 1. 2017) Den otevřených dveří (28. 2. 2017)

Ukázková hodina v 1. třídě (28. 2. 2017) Dětský karneval (4. 3. 2017)

Pletení tatarů s panem Daničem (5. 4. 2017) Pohádkový zápis do 1. třídy (6. 4. 2017)
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Pasování prvňáčků na čtenáře (18. 5. 2017) ZUŠ Open s výstavou prací žáků (30. 5. a 31. 5. 2017)

Společný výlet 8. třídy na Jižní Moravě (30. 5. 2017) Divadelní představení pro rodiče Lotrando a Habiba (25. 5. 2017)

Absolventský ples (16. 6. 2017) Slavnostní ukončení školního roku (30. 6. 2017)
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SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s okolními základ-

ními školami, především v organizaci sportovních a vědo-

mostních soutěžích. Žáci tak mají možnost poměřit své 

síly v  různých soutěžích, poznají nové kamarády a mají 

větší motivaci ke vzdělávání. 

Trnavský běh (ZŠ Trnava, 5. 10. 2016)

Florbalový turnaj (ZŠ Slušovice, 16. 11. 2016) Halová kopaná (ZŠ Slušovice, 2. 12. 2016)

Exkurze v laboratořích (UTB Zlín, 24. 1. 2017)
Badmintonový turnaj – okresní a krajské kolo 

(ZŠ a MŠ Kašava, 21. 2. 2017)

Recitační soutěž 1. stupně – okrskové kolo (ZŠ a MŠ Kašava, 2. 3. 2017) Do školy se nebojíme, setkání s MŠ Držková (ZŠ a MŠ Kašava, 3. 3. 2017)
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Recitační soutěž 2. stupně – okrskové kolo (ZŠ a MŠ Kašava, 7. 3. 2017) Florbalový turnaj (ZŠ Slušovice, 3. 4. 2017)

Poznej a chraň (ZŠ Želechovice nad Dřevnicí)
Praktické činnosti – 8. třída (SŠ nábytkářská a obchodní 

Bystřice pod Hostýnem, 12. 4. 2017)

Kašavský běh (ZŠ a MŠ Kašava, 17. 5. 2017) Páťákoviny v Lukově (ZŠ Lukov, 23. 5. 2017)

ZUŠ Open 2017 (ZŠ a MŠ Kašava, 30. 5. 2017) Atletické závody (ZŠ Fryšták, 22. 6. 2017)
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Společně jde všechno lépe, setkání se ZŠ Lukov (ZŠ a MŠ Kašava, 9. 5. 2017)



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 sta-

la 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.

Ve školním roce 2016/2017 uspořádala Komunitní škola ve 

spolupráci se školou již 5. ročník příměstského tábora, ten-

tokrát na téma Robinsonův ostrov. V závěru prázdnin byl 

otevřen pro nejmenší děti ve věku od 3. do 8 let 2. ročník 

Prázdninové školičky. 

V průběhu školního roku Komunitní škola ve spolupráci se 

základní školou provozovala 16 zájmových kroužků pro děti:

Zájmové kroužky Komunitní školy Kašava 
Kroužek Vedoucí Dětí

Angličtina pro nejmenší Věra Vlková, Petra Bořutová 8

Zumbička Markéta Třísková, žákyně 9. třídy 20

Badminton I. Petra Drábková 8

Badminton II. Vladimír Drápal 13

Divadélko Provaz Věra Vlková, Pavla Holíková 16

Zdravotnický kroužek Zdeňka Krmášková 12

Mažoretky Markéta Třísková 6

Aerobik Andrea Jurčíková 9

Volejbal Petra Bořutová 11

Fotbalový II. Petra Červenková 8

Fotbalový I. Marek Toufar 19

Šikovné ručičky Barbora Michálková 5

Dětský pěvecký sbor Slunéčko Klára Černochová 24

Breakdance Eduárd Kotikov 15

Školní televize ČUJ Zdeněk Vlk 8

Příprava na střední školu Vladimír Drápal, Daniela Zezulková 16

Příměstský tábor Robinsonův ostrov (červenec 2017)

Prázdninová školička (srpen 2017)

Zdravotnický kroužek – soustředění s přespáním ve škole  (18. 4. 2017)

35

Volejbalový kroužek

Přebírání ocenění Pečeť kvality 2016, prezentace projektu (Praha, 1. 12. 2016)

Ocenění pro Komunitní školu

Komunitní škola Kašava získala koncem roku významné 

ocenění Pečeť kvality Grundtvig (1. místo). Ocenění vyhla-

šuje každoročně Dům zahraniční spolupráce pro projekty 

z ukončené výzvy Erasmus+. Uznání získala Komunitní ško-

la Kašava za projekt Rozvíjíme komunitní školu, který probí-

hal v roce 2015. V rámci tohoto projektu vycestovalo 10 za-

městnanců do Walesu, kde získávali zkušenosti v oblastech 

organizování dalšího vzdělávání pro dospělé.

Každý přihlášený projekt byl posuzován dvěma nezávislými 

externími hodnotiteli působícími v oblasti vzdělávání do-

spělých. Tito experti se zaměřovali především na hodnoce-

ní kvality předložených projektů a jejich dopadu na zúčast-

něné organizace i cílovou skupinu. Při hodnocení vycháze-

li experti z vyplněné přihlášky, grantové žádosti, závěrečné 

zprávy a výstupů.



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 propo-

jení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělá-

vání, prevence proti šikaně, upevňování mezilidských vzta-

hů, snaha usnadnit dětem jejich další životní i vzdělávací 

cestu.

Do spolupráce jsou zapojeni nejenom děti, ale i jejich rodi-

če. V rámci projektu „Do školy se nebojíme“ se předškoláci 

i rodiče nenásilnou formou seznamují se školním prostře-

dím, budoucími školními povinnostmi, s metodami vyučo-

vání, prostředím školy a učitelkami, které vyučují na prv-

ním stupni naší školy. Projekt probíhá převážně v 1. třídě 

a skládá se z několika společných vyučovacích hodin, po-

hádkového zápisu a schůzek s rodiči:

• Čtyři společné vyučovací hodiny předškoláků 

   s žáky první třídy

• Ukázková vyučovací hodina v 1. třídě pro rodiče

• Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků 

  na téma „zápis do 1. třídy“

• Pohádkový zápis do první třídy

• Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Ukázková hodina v 1. třídě pro rodiče a děti předškolního věku Karneval pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ

Do školy se nebojíme – společné učení předškoláků s prvňáčky
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SPOLUPRÁCE 

S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINOU 

VIZOVICKO A SLUŠOVICKO

Ve školním roce 2016/2017 se spolupráce s  MAS Vizovic-

ko a Slušovicko o.p.s. (dále jen MAS VaS) zintenzivnila, 

a to z důvodu spolupráce v rámci místního akčního plánu 

vzdělávání Naše škola - naše radost. 

Hlavním cílem projektu, do kterého je zapojeno 14 základ-

ních a mateřských škol, je zlepšit kvalitu vzdělávání v ma-

teřských a základních školách na území MAS VaS tím, že 

bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních 

aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informová-

ní, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení 

místně specifi ckých problémů a potřeb.

Specifi kace projektu:

Název projektu: Naše škola – naše radost

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.02.3.68/0.0/0.0/15_005/000012

Období realizace: 1. 4. 2016 – 31. 3. 2018

Výše fi nanční podpory: Kč 2.750.972,-  (100% dotace)

EXKURZE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MORAVSKÁ CESTA

6. 10. 2016 navštívili v rámci projektu Naše škola – naše ra-

dost zástupci škol z  Místní akční skupiny Moravská cesta 

(Olomoucký kraj). Cílem této návštěvy bylo sdílení dobré 

praxe ve školách a navázání kontaktů s učiteli a s vedením 

škol v Olomouckém kraji. 

EXKURZE DO ŠKOL V ORP LITOVEL

Exkurze, která proběhla ve dnech 28. 4. a 29. 4. 2017, se 

účastnilo vedení školy spolu s  dvěma učitelkami základ-

ní školy. Na programu byly prohlídky a možnost sdílet své 

zkušenosti na základních školách v  Horce nad Moravou 

a v Litovli (ZŠ Jungmannova). Součástí exkurze bylo také 

plánování aktivit a spolupráce se zástupci škol a obcí Vizo-

vického a Slušovického regionu.



ZAPOJENÍ ŠKOLY 

DO ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

PODPOŘENÉ PROJEKTY

Škola pro život

Program: 22. výzva - Operační program Výzkum, vývoj 

a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001822

Realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018

Obdržená dotace: 801 148 Kč

Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk, Mgr. Martin Vávra, Ph.D.

V rámci projektu jsou fi nancovány následující aktivity: 

• Školní asistent - Personální podpora mateřské školy

• Prevence logopedických vad a problémů komunikačních

•  Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce 

s rodiči

• Speciální pedagog - personální podpora základní školy

• Vzdělávání pedagogického sboru základní školy - inkluze

•  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol - vzájemné 

návštěvy

•  Doučování žáků základní školy ohrožených školním neú-

spěchem

Seminář pro pedagogy „Motivace ve škole“ 

– PhDr. Lenka Svobodová (7. 9. 2017)

Moje škola - moje radost
Program: MŠMT - Bezpečné klima v českých školách

Realizace: 2. 1. 2017 - 31. 12. 2017

Obdržená dotace: 64 600 Kč

Autor projektu: Mgr. Martin Vávra, Ph.D.

Cílem projektu je podpora aktivit, které svou činností při-

spívají k rozvoji bezpečného klimatu v Základní škole 

a Mateřské škole Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, 

a to zejména prostřednictvím následujících aktivit:

•  práce s pedagogickým sborem, skupinové supervize 

v oblasti bezpečného klimatu ve škole,

• podpora prohlubování odborných znalostí a praktických 

dovedností při práci s tématem bezpečné klima ve škole, 

zejména podpora supervizí a kazuistických seminářů,

•  vzdělávání a metodická podpora pedagogů pro práci 

s třídnickými hodinami,

•  vzdělávání pedagogických pracovníků, v oblasti bezpeč-

ného klimatu ve škole.

Adaptační kurz pro žáky 6. třídy – Martin a Zdeňka Polín-

kovi (15. 9. 2016)

Na Valašsku zdravě jíme, 
podle rad babiček vaříme
Program: Fond Zlínského kraje - RP04-17 Podpora ekolo-

gických aktivit v kraji pro rok 2017

Realizace: 1. 4. 2017 - 28. 2. 2018

Obdržená dotace: 61 000 Kč

Autor projektu: Mgr. Zdeňka Krmášková

Sběr tradičních receptů
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Hlavním cílem předkládaného projektu je v návaznosti na 

aktivity školy a zpracovaný Školní program EVVO podpořit 

u dětí rozvoj kompetencí potřebných pro environmentál-

ně odpovědné jednání, které povedou k:

•  poznání a zachování regionálních tradic

•  zachování a obnově krajových jídel, včetně zavedení kra-

jových specialit do školní jídelny

•  zpracování kuchařky receptů místních krajových specialit

•  podpoře nakupování u místních zemědělců

•  návratu k využívání tradičních a místních surovin

•  komunikaci mezi dětmi a staršími obyvateli obcí

•  spolupráci v rodinách

Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím práce žáků 

ve třídách a v rámci volnočasových aktivit, v rodinách, se-

tkání s partnery projektu a s rodiči, společných akcích pro 

rodiče a veřejnost.

Výstupem bude vydání kuchařky místních krajových re-

ceptů a výukového materiálu (pracovního listu). Výstupy 

budou prezentovány a distribuovány na Rodičovské kavár-

ničce (setkání dětí a veřejnosti s ochutnávkou) a při Vánoč-

ní besídce s ochutnávkou a distribucí kuchařek.

Kašavský běh - 23. ročník
Program: Fond Zlínského kraje - MaS01-17 Jednorázové 

akce v oblasti mládeže a sportu pro rok 2017

Realizace: 17. 5. 2017

Obdržená dotace: 7 000 Kč

Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

Hlavním cílem akce je přispět ke zvýšení sportovní úrov-

ně dětí a mládeže ve spojitosti s poznáváním okolní kraji-

ny, budovat kladný vztah k pohybu a možnost zažít úspěch 

a srovnání svých běžeckých dovedností se svými vrstevní-

ky z okolních škol.

Závodu se zúčastnilo 120 závodníků základních škol z Ka-

šavy, Fryštáku, Slušovic, Lukova a Trnavy.

Televizní zprávičky z kašavské školičky
Program: Grant školství a zájmové činnosti Nadace Synot 

2016

Realizace: září - prosinec 2016

Obdržená dotace: 10 000 Kč

Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

Projekt dětského televizního studia je dobrým zaměřením 

zvláště pro děti, které se nebojí komunikovat, mají zájem 

komunikaci rozvíjet a chtějí se rozvíjet v oblastech využívá-

ní informačních a komunikačních technologií. Učí se správ-

nému a srozumitelnému vyjadřování, práci s kamerou, stří-

hání videozáznamů, práci v týmu a samotné prezentaci 

činnosti školy a obcí na veřejnosti.

Dětské kašavské kroje
Program: Individuální žádost Nadace Synot 2016

Realizace: leden - červen 2017

Obdržená dotace: 50 000 Kč

Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

Pořízením nových kašavských krojů chceme přispět k udr-

žování a rozvoji folklorních aktivit dětí a mládeže v našem 

regionu při kulturních a společenských akcích: folklorní 

kroužky pro děti a mládež (taneční kroužek, Mladí Gajdo-

ši), obecní akce (Stavjání a Kácání mája, Hudecké slavnosti, 

Kateřinské hody,…), školní akce (Dětský den, Vánoční be-

sídky, prezentace školy na veřejnosti,…).

I nadále chceme prostřednictvím folklorních kroužků a tra-

dičních akcí v obci vychovávat mladé lidi, kteří by v této 

tradici pokračovali, a tím udržovali živé tradice v regionu.



404000

PODANÉ PROJEKTY, 
KTERÉ JEŠTĚ NEJSOU ROZHODNUTY

Modernizace odborných učeben v ZŠ a MŠ Kašava

Operační program: 46. výzva Integrovaného regionálního 

operačního programu

Investiční priorita: Investice do vzdělávání, odborného 

vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do 

celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělá-

vání a odbornou přípravu

Žadatel: Obec Kašava

Předpokládaný rozpočet: 3 363 000 Kč

Aktivity projektu:

•  jazykovo-počítačová učebna (kompletní rekonstrukce 

a vybavení)

•  jazyková učebna (kompletní rekonstrukce a vybavení)

•  bezbariérové sociální zařízení

•  bezbariérový vstup do budovy (vchod u ředitelny) a do 

1. patra ZŠ

•  spolupráce s okolními školami (MŠ, ZŠ, SŠ) – projekty sou-

těže

Vizualizace počítačové učebny

PROJEKTY, KTERÉ NEBYLY PODPOŘENY:

•  Erasmus+ Strategická partnerství (Dům zahraniční spolu-

práce) – 99 500 €



41

REKONSTRUKCE 

A OPRAVY ŠKOLNÍ BUDOVY

Projekt Základní škola Kašava, 
moderní uvnitř i dokola

Díky dotaci 2  000  000 Kč, kterou obec získala díky výhře 

v  soutěži Vesnice roku 2016 (dotace z  Ministerstva pro 

místní rozvoj), proběhly ve škole v době hlavních prázdnin 

následující rekonstrukce:

•  žákovské a učitelské toalety ve staré části školní budovy 

(dlažba, obklady, elektroinstalace, přívod teplé vody, od-

pady, výměna sanitárního vybavení, podhledy, výmalba, 

dveře)

•  podlaha v tělocvičně (vybroušení, nové lajny, lakování)

Rekonstrukci prováděla fi rma ERGO VH, spol. s r. o., Sídlo: 

Březnická 5461, 760 01 Zlín, cena byla stanovena ve výbě-

rovém řízení na základě cenové nabídky zhotovitele a čini-

la 2 562 990 Kč.

Zrekonstruované toalety 

Zrenovovaná podlaha tělocvičny 

Školní družina
• výmalba, nová podlaha, rekonstrukce příčky

Učebny
•  rekonstrukce čelní stěny v učebně 3. třídy, pořízení nové 

interaktivní tabule

•  nové učitelské stoly doplněné prostorem pro stolní po-

čítače

•  nové stolní počítače ve všech učebnách

•  nový interaktivní dataprojektor v učebně 7. třídy

Mateřská škola
• nový úložný prostor pro lůžkoviny

Chodby
• akvárium a klec pro andulky ve vestibulu školy



VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Ve školním roce 2016/2017 školu nenavštívila kontrola 

České školní inspekce.

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Přehled hospodaření školy s fi nančními prostředky od zři-

zovatele školy ve výši 2 250 000 Kč za kalendářní rok 2016 

byl zpracován ke dni 31. 12. 2016 a byl schválen Zastupitel-

stvem obce Kašava.

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2016 je v příloze 

této výroční zprávy (Příloha č. 3).

Snahou vedení školy není jen se spoléhat na fi nanční pro-

středky ze státního rozpočtu (platy pro zaměstnance) a od 

zřizovatele (fi nance na provoz školy), ale i zajištění fi nancí 

z jiných zdrojů - dotací.

Ve školním roce 2016/2017 se podařilo díky sponzorským 

darům a dotačním projektů na nejrůznější výzvy získat do 

rozpočtu školy navíc 1 223 110 Kč:
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POSKYTOVATEL VÝZVA/PROGRAM NÁZEV PROJEKTU OBDRŽENÁ DOTACE

Evropské fondy 22. výzva - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Škola pro život 801 148 Kč

Evropské fondy/Úřad práce Operační program Zaměstnanost Zaměstnanci veřejně-prospěšné práce 147 808 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bezpečné klima v českých školách Moje škola - moje radost 64 600 Kč

Zlínský kraj RP04-17 Podpora ekologických aktivit v kraji pro rok 2017 Na Valašsku zdravě jíme, podle rad babiček vaříme 61 000 Kč

Zlínský kraj MaS01-17 Jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu pro rok 2017 Kašavský běh - 23. ročník 7 000 Kč

Nadace Synot Individuální žádost Nadace Synot 2016 Dětské kašavské kroje 50 000 Kč

Nadace Synot Grant školství a zájmové činnosti Nadace Synot 2016 Televizní zprávičky z kašavské školičky 10 000 Kč

Podhoran Lukov, a.s. Individuální žádost Rekreační pobyt žáků 9. třídy v Chorvatsku 10 000 Kč

Obec Kašava Individuální žádost Rekreační pobyt žáků 9. třídy v Chorvatsku 16 500 Kč

Obec Vlčková Individuální žádost Rodilý mluvčí AJ, Rekreační pobyt žáků 9. třídy 

  v Chorvatsku, učební pomůcky 10 000 Kč

Obec Držková Individuální žádost Rodilý mluvčí AJ, rekreační pobyt žáků 9. třídy 

  v Chorvatsku 10 000 Kč

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Kašava Individuální žádost Vybavení, odměny pro žáky, školní akce 35 054 Kč

CELKEM   1 223 110 Kč

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada umožňuje rodičům žáků, pracovníkům školy, 

občanům obce a dalším osobám podílet se na správě ško-

ly. Školskou radu zřizuje zastupitelstvo obce Kašava. 

Již třetím školním rokem jsou členy školské rady: 

Jaroslav Holý zástupce za zřizovatele školy

Mgr. Jana Šindelářová zástupce za pedagogické pracovníky školy

Jana Janků zástupce zákonných zástupců žáků

Funkci předsedkyně školské rady vykonává Jana Šindelářová.

Zápisy z jednání jsou zveřejněny na webových stránkách školy.



PREZENTACE ŠKOLY 

NA VEŘEJNOSTI

Webové stránky

O činnosti naší školy jsou rodiče, žáci a veřejnost aktuál-

ně informováni na školních webových stránkách skola.ka-

sava.cz. Ve školním roce 2016/2017 bylo zaznamenáno cel-

kem 570 000 přístupů.

Pozvánky na akce jsou prezentovány také na webových 

stránkách zřizovatele Obce Kašava www.kasava.cz.

Informační systém EduPage

Ve školním informačním systému EduPage využíváme stá-

le více modulů. Ve školním roce 2014/2015 byly využívá-

ny moduly Třídní kniha, Fotogalerie, Domácí úkoly a pí-

semné práce, Suplování a Rozvrh hodin. Ve školním roce 

2016/2017 se začaly nově využívat moduly Známky, Zprá-

vy, E-learning, Průzkumy, Evidence pracovní doby a Do-

cházka žáků. 

Přístup do systému mají pod svými uživatelskými účty žáci, 

jejich zákonní zástupci a pedagogičtí zaměstnanci školy.

Facebookový profi l školy

Aktuality, pozvánky a fotografi e ze školních akcí jsou zve-

řejňovány i na sociální síti Facebook www.facebook.com/

skola.kasava. Na konci školního roku 2016/2017 bylo na Fa-

cebooku registrováno k odběru (uživatelé označili stránku 

„To se mi líbí“) 289 uživatelů.

Videokanál YouTube

Svou činnost škola propaguje také na webovém serveru 

www.youtube.com. Pod školním účtem jsou zde prezento-

vány videa a reportáže ze školních akcí. K odběru novinek 

ze školního účtu YouTube je přihlášeno 67 odběratelů. Cel-

kem je na YouTube zveřejněno 52 propagačních a výuko-

vých videí s 36 000 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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PREZENTACE ŠKOLY 

NA VEŘEJNOSTI

Tisk a vývěsky

Ve školním roce 2016/2017 škola svou činnost prezentova-

la ve dvou vydáních zpravodaje Okénko do Kašavy (Pod-

zim 2016 a Léto 2017), který je bezplatně distribuován do 

všech domácností v obcích Kašava, Držková a Vlčková. 

Rubrika Střípky ze školy z obou čísel je součástí přílohy vý-

roční zprávy (Příloha č. 1 a 2).

Svůj prostor má škola vyčleněn na vývěskách v obcích Ka-

šava, Vlčková a Držková – zde jsou zveřejněny kontakty, ka-

lendář a aktuální pozvánky pro veřejnost.

Den otevřených dveří

14 ledna byla pro veřejnost otevřena škola, aby si zájem-

ci mohli prohlédnout nejenom prostory školy a školky, ale 

i nahlédnout do výuky ve všech třídách. Již tradičně nechy-

běla ochutnávku pomazánek a jiných dobrot, které se ob-

jevují v jídelníčku školní kuchyně. Součástí tohoto dne pro-

běhla v  odpoledních hodinách také ukázková vyučovací 

hodina v první třídě.

Propagační materiály

V rámci propagace školy bylo vyrobeno několik propagač-

ních materiálů, které posloužily k propagaci školy na veřej-

nosti. Novým způsobem propagace se stala výroba buto-

nů, které jsou distribuovány mezi žáky a veřejnost při škol-

ních akcích a soutěžích.
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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: http://skola.kasava.cz/ 

Facebook: https://www.facebook.com/skola.kasava 

Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Vlk 

Telefon: +420 731 440 493 

E-mail: vlk.zdenek@zsamskasava.cz

ZŘIZOVATEL ŠKOLY:

Obec Kašava 

Kašava 217, 763 19 Kašava 

IČO: 00284050 

DIČ: CZ00284050 

Datová schránka: dzmbwwe 

Webové stránky: http://www.kasava.cz/ 

Facebook: https://www.facebook.com/obeckasava 

Starosta obce: Josef Jarcovják 

Telefon: +420 731 440 490 

E-mail: starosta@kasava.cz



ZÁVĚR

Na závěr chci poděkovat především všem pedagogickým pracovníkům, kteří ve školním 

roce 2016/2017 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 2016/2017 dokázali, že 

svou pílí, snahou a ochotou spolupracovat a vzdělávat se jsou na cestě stát se stále lepší-

mi 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 fi nanční prostředky, ale 

i svým přístupem a nabídkou služeb být nápomocni budovat kvalitnější zázemí pro vzdě-

lávání v naší škole.

Velký dík patří také panu Josefu Jarcovjákovi, starostovi Obce Kašava, který svým jedná-

ním a činností opět dokázal, že mu záleží na dobrém fungování školy v obci. Díky jeho zku-

šenostem a aktivní činnosti v oblastech získávání dotačních titulů získal i ve školním roce 

2017/2018 pro školu nemalé fi nanční prostředky, které byly využity ke zhodnocení vnitř-

ních prostor i k fi nancování vzdělávacích aktivit pro žáky.

Děkuji také všem zastupitelům a starostům okolních obcí, kteří pochopili, že investice do 

vzdělávání a zvyšování jeho kvality se v budoucnu bohatě vyplatí a povede ke kvalitnější-

mu životu obyvatel v našich obcích.

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1: Informace o činnosti školy - obecní zpravodaj Okénko do Kašavy, 

                         Držkové a Vlčkové (podzim 2016)

Příloha č. 2: Informace o činnosti školy - obecní zpravodaj Okénko do Kašavy, 

                         Držkové a Vlčkové (léto 2017)

Příloha č. 3: Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2016

Výroční zprávu školy vypracoval Mgr. Zdeněk Vlk, ředitel ZŠ a MŠ Kašava

V Kašavě dne 14. 10. 2017

…………………………………

  Mgr. Zdeněk Vlk, ředitel školy

Výroční zpráva školy byla předána ke schválení Školské radě dne 14. 10. 2017.

Školská rada výroční zprávu schválila dne 30. 10. 2017.

45



Zdeněk Vlk
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 1

Zdeněk Vlk
Text napsaný psacím strojem

Zdeněk Vlk
Text napsaný psacím strojem
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Tříkrálová sbírka 
v Kašavě 

Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Cha-
rita Česká republika, je největší dobro-
volnickou akcí u nás. Obecným účelem 
sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi 
u nás i v zahraničí. 

Také naše obec se zapojila do této 
sbírky. Ve spolupráci s  farností Kašava 
byly sestaveny čtyři skupinky koledníků, 
4 dobrovolníci se ujali funkce vedoucích 
skupinek a všichni se 7. ledna vydali se 
zapečetěnými pokladničkami do našich 
domovů, aby koledou získali penízky ne 
pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří tuto 
pomoc potřebují. Počasí koledníkům ten-
to den příliš nepřálo, byla mrazivá zima, 
teploty -15 °C. Ale přesto pokladnič-
ky s  přibývajícími kilometry nabíraly na 
váze. Odměnou koledníkům byl úsměv 
a také malá sladká odměna od všech ob-
čanů, kteří krále očekávali a byli rádi, že 
také dveře jejich domovů byly označeny 
K+M+B 2017. 

V  Kašavě výtěžek sbírky činil 
36 896,- Kč.  Velké poděkování patří 
všem dárcům i koledníkům.

Marie Zbranková

ABSOLVENTI ZŠ A MŠ KAŠAVA 2008 – 2017

Zdeněk Vlk
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 2
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Obhajoba 
absolventských prací 

V úterý 13. 6. a ve středu 14. 6. probíhaly ve škole obhajo-
by absolventských prací, na kterých od listopadu pracovali žáci 
9. třídy.

Žáci vypracováním dokazují schopnost dlouhodobější sa-
mostatné práce, vyhledávání a zpracování informací, schop-
nost napsat vlastní úvahu na dané téma, zpracovat text pomocí 
textového programu a prezentovat svou práci před veřejností.

Jméno žáka Téma absolventské práce
Dočkalová Petra Sbor dobrovolných hasičů Držková
Fryšarová Kristýna Trumpeta a já
Jarcovják Jindřich Florbal a Orel Kašava
Kaška Michal Horská kola
Knedla Martin Kynologie
Kolář Jiří Vývoj her
Kruťa Michal Zvěř v našem okolí
Langerová Tereza Život strýce, Josefa Mňačka
Maděrová Kateřina Štěstí
Machalová Alena ZOO Zlín
Marušák Jan Srstnatá zvěř a druhy loveckých psů
Řezníčková Vendulka Kašava – vesnice roku 2016
Sousedíková Tereza Kočkovité šelmy
Štěpánová Pavlína Cesta životem Kláry Černochové
Štrihová Lucie Western, westernové ježdění
Tomáš Jakub RC modely

Absolventský ples 
Pátek 16. 6. byl pro naše deváťáky významným dnem – ko-

nal se totiž absolventský ples. Naši budoucí absolventi se svá-
tečně oblékli a spolu s rodiči, přáteli, učiteli a zástupci obcí Ka-
šava, Vlčková a Držková slavnostně ukončili své devítileté půso-
bení na Základní škole a Mateřské škole Kašava. Nechyběla vý-
borná hudba, tanec, tombola, předávání památečních diplomů 
a šerp, děkování rodičům i učitelům a zpěv originální písně, kte-
rou si nacvičili pro naše absolventy jejich rodiče. 

 Zdeněk Vlk

 Zdeněk Vlk
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Rozloučení 
se školou 

Vážený pane řediteli, učitelský sbo-
re, spolužáci a všichni přítomní. Dnešním 
dnem nám končí naše devítiletá cesta. Zdá 
se nám to docela nedávno, kdy jsme plní 
očekávání nastoupili do školních šaten 
a v doprovodu rodičů se dostavili do sálu 
školy. 

Ještě jako malé děti nás naučil číst, psát 
a počítat pan učitel Zdeněk Vlk. Věta, kte-
rou nám vtloukal každý den do hlavy hlav-
ně před přijímačkami, zněla nějak takto: 
„Nezapomeňte, nejdůležitější je to, co jste 
se naučili v první a ve druhé třídě.“ Toto 
tvrzení se potvrdilo. Pod svá ochranná kří-
dla si nás ve třetí třídě převzala paní uči-
telka Věra Vlková, která nás zasvětila do ci-
zího jazyka angličtiny a do vyšších úrovní 
každého z předmětů. Jako čtvrťáci a páťáci 
jsme dostali jako třídní paní učitelku Janu 
Šindelářovou. V této době nám začaly růst 
růžky a to paní učitelku zrovna moc netěši-
lo, ale i přesto to s námi zvládla a perfektně 
nás připravila na ten slavný druhý stupeň.

Po přechodu na druhý stupeň se nás 
ujal náš třídní taťka pan učitel Vladimír 
Drápal. Báli jsme se, co nás čeká, ale s pa-
nem učitelem jsme vše zvládli levou zad-
ní. Díky němu jsme zažili ty nejlepší výlety 
pod sluncem. Díky Vám pane učiteli jsme 

zvládli nelehké překážky na této škole. Byl 
jste nám vždy oporou, a i když jste viděl, že 
jsme byli občas drzí a naše pubertální výle-
vy byly otřesné, vždy jste stál za námi. 

Také jsme měli ve škole našeho stráž-
ného anděla paní učitelku Klárku Černo-
chovou. Ona byla, je a bude naší třídní ma-
minkou. Zážitky a vzpomínky s ní nám na-
vždy zůstanou v srdíčku. Podle mě ona 
moc dobře ví, co pro nás znamená a naše 
náruč pro ni vždy byla a bude otevřena. 

Ve třídě jsme se sešli skvělá parta 
s úžasnými lidmi. I když to mezi námi občas 
skřípalo, vždycky jsme to dokázali urovnat 
a táhli jsme vždy za jeden provaz. Naše ces-
ty se nyní rozpojí, ale věříme, že spolu bu-
deme i nadále v kontaktu. Často slýchává-
me „sejde z očí, sejde z mysli“, ale toto v na-
šem případě neplatí. Naše vzpomínky nám 
už nikdo v životě ze srdce nevezme. 

Když už jsme u těch vzpomínek, tak 
z této školy si jich odnášíme přehršel. Zažili 
jsme tu plno příjemných, ale i nesnadných 
chvil. Plno zážitků si odnášíme z nejrůzněj-
ších akcí, výletů, exkurzí nebo lyžařských 
výcviků. V myšlenkách nám samozřejmě 
zůstávají i výlety z prvního stupně. Podě-
kovat se sluší učitelům, kteří nám tyto akce 
připravovali a obohatili nás o nové zážitky. 

Čas rychle uběhl. Než jsme se stačili 
rozkoukat, byla tu devátá třída. Čekalo nás 
velmi těžké rozhodnutí, a to, na které školy 
si pošleme přihlášku. V dubnu nastal nej-
obávanější týden přijímaček, na které nás 

připravovali pan učitel Drápal a paní uči-
telka Zezulková. Všem se nám ulevilo, když 
jsme byli na naše vysněné školy přijati. 

Děkujeme všem učitelům, kteří jsou 
tady, ale i těm, kteří už ve škole nejsou. Dě-
kujeme, že jste s námi měli po celých de-
vět let trpělivost, a že jsme se na vás mohli 
kdykoliv obrátit. Také bychom chtěli podě-
kovat žákům z nižších ročníků, se kterými 
jsme absolvovali společné akce školy. Dou-
fáme, že jste mezi námi měli dobré kama-
rády a budete na nás vzpomínat v dobrém. 
Někteří si sice oddechnou, jak odejdeme, 
jiní uroní i slzy, ale nic nemění na faktu, že 
jsme se v kašavské škole cítili dobře. 

Ještě jednou a naposled bychom chtěli 
všem učitelům poděkovat. Doufáme, že to 
tu bez nás přežijete a jak říkají i naše trička: 
„Učitelé, plačte a vzpomínejte, lepší devá-
ťáky už mít nebudete.“

Alena Machalová

Umístění absolventů na středních školách 
Měsíc květen byl pro naše budoucí absolventy jeden z nejnáročnějších za celou školní docházku. Probíhaly totiž přijímací zkoušky 

na střední školy. Těžká dřina se vyplatila, všichni žáci 9. třídy se na vysněné střední školy úspěšně dostali.

Přehled středních škol, na které byli deváťáci ZŠ a MŠ Kašava přijati:

Jméno žáka Střední škola Obor

Dočkalová Petra Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Předškolní a mimoškolní pedagogika

Fryšarová Kristýna Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Čtyřleté studium

Jarcovják Jindřich Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Čtyřleté studium

Kaška Michal Střední průmyslová škola Zlín Strojírenství

Knedla Martin Střední policejní škola v Holešově Kriminalistika

Kolář Jiří Střední Průmyslová Škola Polytechnická Reprodukční grafi k pro média

Kruťa Michal Střední Průmyslová Škola Polytechnická Mechanik seřizovač

Langerová Tereza Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Maděrová Kateřina Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Machalová Alena Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Marušák Jan Střední Průmyslová Škola Polytechnická Mechanik seřizovač

Řezníčková Vendulka Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o  Předškolní a mimoškolní pedagogika

Sousedíková Tereza Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm Zemědělec a farmář

Štěpánová Pavlína Střední škola Kostka, s.r.o. Předškolní a mimoškolní pedagogika

Štrihová Lucie Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Čtyřleté studium

Tomáš Jakub Střední Průmyslová Škola Polytechnická  Ekonomika a podnikání

Všem žákům 9. třídy přejeme na nové škole mnoho studijních i osobních úspěchů. Zdeněk Vlk
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Naši výletníci Reportáže a více fotografi í z výletů naleznete na školních webových stránkách skola.kasava.cz.

Mateřská škola: Dinopark Vyškov (21. 6. 2017) 1. třída: ZOO Lešná (14. 6. 2017) 2. a 3. třída: Dinopark Vyškov (14. 6. 2017)

4. třída: Hrad Lukov (1. 6. 2017) 5. třída: Praha (23. 6. 2017) 6. třída: Zlín (16. 6. 2017)

7. třída: Rožnov pod Radhoštěm 
(22. 6. – 23. 6. 2017)

8. třída: Bzenecko (30. 5. – 1. 6. 2017) 9. třída: Podgora v Chorvatsku 
(19. 6. – 26. 6. 2017)

Rozloučení 
s předškoláky

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 jsme připravily pro 
děti, co odcházejí do školy, „Rozloučení 
s předškoláky“ s překvapením.

Hned po obědě jsme šli na autobus, kte-
rý nás dopravil do Vlčkové, odkud jsme šli 
pěšky vzhůru směr HRAD LUKOV. Po ces-
tě jsme objevovali krásy přírody a zvířátka, 
která v ní bydlí.

Po příchodu na hrad jsme si dali svačin-
ku, abychom doplnili energii. Po jídle děti 
prozkoumaly místní hřiště. Až byly všech-
ny děti najezené, tak jsme si šli prohlédnout 
samotný hrad. Zde se dětem velmi líbilo, 
také historie hradu byla pro ně velmi zají-
mavá. Na hradě jsme objevili šifru, která nás 
měla dovést k pokladu.

Zpáteční cestu jsme šli směr Lukov. Od-
tud jsme jeli opět autobusem. Po příjez-
du do Kašavy jsme šli do cukrárny. Děti si 
zde koupily za své kapesné od rodičů růz-
né dobrůtky.

Po návratu z cukrárny jsme s dětmi roz-
dělali oheň a opekli si špekáčky. Poté ještě 
děti využily teplého počasí a hrály na honě-
nou a schovávanou na zahradě.

S blížícím se večerem jsme dětem řek-
ly, že jsme rozluštily šifru. Poté, co jsme jim 
řekly, co v šifře stálo: musí prolomit klet-
bu, která vynese poklad z podzemí na zem. 
Děti neváhaly a hned se pustily do zaklína-
dla na prolomení kletby. Když bylo zaklína-
dlo vyřčeno, vydaly se hledat poklad, který 
našly na zahradě ZŠ. Když společnými sila-
mi otevřely kouzelnou truhlici, tak oněměly 
úžasem… Kromě sladkostí tam byl i „spin-
ner“ (antistresová hračka pro děti, určena 
pro trénink trpělivosti).

Když jsme přišli do školky, každé z dětí 
se šlo osprchovat, vyčistit zoubky a už moh-
la začít „pyžamová párty“ s diskotékou. Pak 
jsme se dívali ještě na kousek pohádky 
a hurá do postýlek…

Byl to úžasný den jak pro děti, tak i pro 
nás.

 Petra Bořutová a Petra Minaříková
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ZUŠ Open 2017 
v Kašavě

V pondělí 30. 5. se v naší škole kona-
lo ZUŠ OPEN 2017. ZUŠ OPEN je celostát-
ní happening Magdalény Kožené, který 
má za úkol představit a zviditelnit aktivity 
a práce základních uměleckých škol. 

Koncert začal v 17:30 v aule školy. Na 
začátku přivítali diváky Sabinka Pavelko-
vá a David Hora, kteří zároveň prováze-
li celým programem. Jako první vystou-
pil Dětský pěvecký sbor Slunéčko se svý-

mi čtyřmi písněmi z pohádky „AŤ ŽIJÍ DU-
CHOVÉ“. Šimon Maděra nás znělkou z fi l-
mu „Star Wars“ přenesl do světa vesmí-
ru. Společně se souborem fl éten a s paní 
učitelkou Černochovou jsme se podíva-
li na Divoký západ. Holky zahrály znělku 
z fi lmu „Sedm statečných“ a také krásnou 
skladbu You raise me up. Svým zpěvem 
nás ohromily Lucka Vyvlečková a Peťa 
Dočkalová. Lucka s písní Tonight z muzi-
kálu „West Side Story“ a Peťa s písní Můj 
Monte Christo od Karla Svobody. S Kač-
kou Maděrovou jsme se proletěli světem 
magie a kouzel, znělkou z „Harryho Pot-
tera“ nás všechny okouzlila. Paní učitelka 

Černochová společně s Kačkou Maděro-
vou zahrály znělku z fi lmu „Růžový pan-
ter“.

Jako poslední vystoupil opět sbor Slu-
néčko s písní Poslední večeře z muziká-
lu „Jesus Christ Superstar“. Celý koncert 
byl zakončen písní I will follow him. Ještě 
bych chtěla dodat, že to bylo poslední vy-
stoupení sboru v tomto složení. Myslím, 
že lepší konec už to být nemohl. 

Velký dík za vše patří paní učitelce Klá-
ře Černochové za přípravu a organizaci 
celé akce.

Pavlína Štěpánová

Pasování 
prvňáčků 
na čtenáře

Ve čtvrtek 18. května se jako každý 
rok uskutečnilo slavnostní „Pasování prv-
ňáčků“ na čtenáře. Král Knihomol podro-

bil děti těžké zkoušce čtení. Jeho krutost 
je pověstná v celém království. Kdo ne-
umí číst, je o hlavu kratší. Naštěstí se ale 
pasování zúčastnili samí šikovní prvňáčci, 
kteří všem dokázali, že si zaslouží být prá-
voplatnými členy knihomolského spo-
lečenství. Všem našim malým čtenářům 
přejeme, ať v knihách zažijí spoustu nád-
herných příběhů.

 Věra Mitrengová

Kašavský běh
Dne 17. 5. proběhl již 23. ročník přespolního běhu, který nazýváme Kašavský běh. 

Letošního závodu se zúčastnilo 120 závodníků z pěti škol. O medaile přijeli bojovat žáci 
a žákyně z Fryštáku, Štípy, Lukova, Trnavy a z naší pořádající školy.

Největšího úspěchu jsme dosáhli v nejprestižnější páté kategorii chlapců (8. a 9. tří-
da), kde slavil triumf Michal Kaška, který suverénně zvítězil s náskokem 30 sekund před 
druhým závodníkem.

 Vladimír Drápal

Návštěva výstavy ve Vlčkové
V květnu žáci 2., 3., 4. a 8. ročníku navštívili výstavu ve Vlčkové, kterou uspořádal 

Český zahrádkářský svaz ZO Vlčková. 
Po příchodu na výstavu museli žáci nejprve vyplnit test. Tím si rozšířili své znalosti 

v oblasti zemědělství i včelařství. Prohlédli si různé druhy košíků, motyky, vazby ze su-
šených květin, ochutnali med a na závěr je čekala sladká odměna. Výstava byla velmi 
pěkně připravená a ve spojení s turistickou vycházkou to bylo příjemně strávené od-
poledne.

 Zdeňka Krmášková
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Soutěž Sapere - 
jsme 4. v republice

Ve středu 26. dubna se vydali vítězové 
krajského kola vědomostní soutěže „Sape-
re – vědět jak žít“ do Prahy, aby se utkali 
v celostátním fi nále s vítězi ostatních kra-
jů. Ranní budíček tahal soutěžící již ve tři 
hodiny ráno z postele. O půl deváté jsme 
byli na místě, v historickém areálu Emau-
zy, kde se konala soutěž. V devět hodin 
vše vypuklo. Na programu bylo nejprve 
hudební vystoupení a napětí se stupňo-
valo. Po prvním semifi nále se naši bojov-
níci trochu uklidnili, protože si vedli velmi 
dobře a postoupili do fi nále. I přes brzké 
ranní vstávání, nervozitu a únavu vybojo-
vali krásné 4. místo v republice!

A kdo hájil barvy Zlínského kraje? Ka-
pitánem týmu byla Kristýna Fryšarová, 
které zdatně sekundovali Jiří Topič a Mar-
tin Frýza. Náhradníkem byl Daniel Jurčík.

Po skončení soutěže se společně vy-
dali do Zetka. Odměnou za krásný výsle-
dek bylo setkání s Jirkou Králem. I přes ne-
příznivé počasí jsme neodolali památkám 
a prošli jsme se po Staroměstském ná-
městí, Karlově mostě a na závěr ještě i po 
Václavském náměstí. Řádně unavení jsme 
usedli do vlaku a vydali se na zpáteční ces-
tu k domovu.

Děkuji soutěžícím za vzornou repre-
zentaci školy a také ochotným rodinným 
příslušníkům, kteří zajistili dopravu do Ot-
rokovic a zpět.

 Zdeňka Krmášková

Dobrovolníci opět 
uklízeli Kašavu

V úterý 11. dubna vydalo 82 žáků naší 
školy pod vedením pěti dospělých do jarní 
přírody vyzbrojeno rukavicemi a pytli na od-
padky.Nejstarší žáci šli čistit koryto Dřevni-
ce. Šesťáci se vydali směrem k Vlčkové, aby 
vysbírali odpadky podél hlavní silnice. Když 
uklízeli, projel kolem nich cyklista na kole 
a bezostyšně vyhodil prázdnou plastovou 
láhev. Asi se takto chová běžně. Vůbec mu 
nevadilo, že ten nepořádek za něj musí ně-
kdo uklidit. Skupina nejmenších žáků puto-
vala po naučné stezce směrem na Sýkorku.

Celkem bylo nasbíráno asi 30 pytlů od-
padu. Kromě toho byly na hromadách pne-
umatiky, pletivo, molitan, zbytky kočárků, 
židlí, křesel i staré plastové nádoby.

Věřme, že naše děti už nebudou krásu 
přírody ničit pohozeným odpadem. Všem, 
kteří se ochotně ve svém volném čase vy-
dali pomoci přírodě, patří velké poděkování.

 Zdeňka Krmášková

Pohádkový zápis 
do 1. třídy

Dne 6. dubna 2017 proběhl ve ško-
le zápis do 1. třídy – a byl to zápis vskut-
ku pohádkový. Po příchodu dětí se jich ve 
vestibulu školy ujali veselí kašpárci a ná-
sledně je předali paní učitelce, která děti 
i s rodiči prováděla pohádkovými stano-
višti. Loupežník nechal děti nahlédnout 
do svého pytle plného rozmanitých kořis-

tí a společně si popovídali. Babičce zase 
každé z dětí pomohlo napravit škody, kte-
ré způsobilo nezbedné kotě. Vodníka na-
učilo každé dítě poznávat barvy a tvary. 
U čarodějnice si za zazpívanou písničku 
pohladilo živé morčátko. Karkulka při od-
halování dobrůtek z košíčku od babičky 
každého odměnila. A hloupý Honza se na-
učil s pomocí dětí poznávat zvířatka žijící 
v lese a na statku. Panu Králi děti zavazo-
valy střevíce a Královně navlékaly korálko-
vý náhrdelník.

Zápisu se zúčastnilo celkem 22 šikov-
ných dětí. Každé z dětí si odneslo za pilné 
splnění všech úkolů drobné dárečky při-
pravené žáky naší školy. Dětem i rodičům 
děkujeme za účast a na všechny naše bu-
doucí prvňáčky se od září těší kolektiv uči-
telů. 

 Věra Mitrengová

Divadélko Provaz 
hrálo našim seniorům

28. března jsme oslavili den učitelů diva-
delním představením. Divadélko Provaz, jehož 
řady se letos rozšířily o téměř 10 nových členů, 
a byla to tedy jejich divadelní premiéra, zahrá-
lo pohádku Lotrando a Habiba. Pohádka potě-
šila a pobavila nejen děti z MŠ a žáky 1. stupně, 
vzácnými hosty byli také senioři z místního Klu-
bu seniorů. Část z nich se po představení zúčast-
nila hodiny čtení v 1.-5. třídě, kde četli dětem 
připravené ukázky z knih. Pan Marcoň dokonce 
zarecitoval vlastní básně, čímž u některých pod-
nítil zájem o poezii. Děkujeme za příjemné do-
poledne členům Divadélka Provaz, paní Roch-
lové a panu Marcoňovi, kteří společně s učitel-
kami tento den připravili. Věříme, že spolupráce 
školy se seniory bude pokračovat i nadále, pro-
tože děti byly z předčítání „kouzelnou babičkou“ 
či „dědečkem“ nadšené. Pavla Holíková
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Exkurze do Osvětimi 
a Krakova 

V pátek dne 24. 3. 2017 jsme se vydali do koncentračního tá-
bora v Osvětimi, po kterém měl následovat odlehčující program 
v Krakově.

V 5:20 jsme vyjeli z Kašavy směr Osvětim. Cesta byla dlouhá, 
ale zvládli jsme to. Během cesty nás milým slovem přivítal náš 
průvodce Pavel Kočí, který nám byl k dispozici po celý den. Už 
když jsme přijížděli do koncentračního táboru, většina z nás zjis-
tila, že to nebude procházka růžovým sadem. To jsme sice věděli 
už od začátku, ale nečekali jsme, že to bude až tak depresivní. Po 
vystoupení z autobusu nás paní učitelky rozdělily do dvou sku-
pin, ve kterých jsme si spolu s průvodci procházeli tábor. Během 
prohlídky jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Bylo to pro 
některé z nás po psychické stránce těžké. Po prohlídce prvního 
areálu jsme jeli asi 3 kilometry do druhé části koncentračního tá-
bora Březinka. I tato prohlídka byla velmi depresivní.

Po náročnějším dopoledni nás čekal přejezd do druhého nej-
většího města Polska Krakova. V městě jsme si prohlédli různé 
památky, stejně jako v Osvětimi jsme se dozvěděli spoustu zají-
mavých věcí. Například jsme si prohlédli zámek Wawel, katedrá-
lu s nejtěžším zvonem světa, který zvoní jen v průběhu křesťan-
ských svátků a také jsme zjistili, že hlavním symbolem Krakova je 
drak. Po hodinovém rozchodu už  následovala cesta domů. Před 
hranicemi jsme měli poslední zastávku v nákupním centru.  

Tento dějepisný výlet se nám všem líbil, protože jsme si přiblí-
žili doby 2. světové války. Pěknou vzpomínku si odnášíme i z Kra-
kova. Těšíme se na další poznávací exkurzi. Pavlína Štěpánová

Žákovský parlament 
Naše škola se zařadila mezi 137 škol v celé České republice, které 

jsou zapojeny do projektu Škola pro demokracii. Tento projekt si kla-
de za cíl rozvíjet u žáků občanskou zralost, smysl pro demokracii a zod-
povědnost. Více o projektu naleznete na www.skolaprodemokracii.cz. 

V žákovském parlamentu se scházejí žáci, kteří byli zvoleni 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 obvykle vykonává především tyto aktivity: podílí se na or-
ganizaci školních akcí a projektů, komunikuje s vedením školy a s uči-
teli, přináší připomínky a náměty ze tříd, informuje třídy o dění ve ško-
le, ovlivňuje dění ve škole i v obci. Členové žákovského parlamentu 
se spolu s  koordinátorem pravidelně setkávali, plánovali a  připravo-
vali různé akce, projekty a aktivity pro žáky. Poslední vyučovací den 
roku 2016 se členové žákovského parlamentu setkali se starostou obce 
Kašava Josefem Jarcovjákem a předložili mu své návrhy na vylepšení 
prostor školní budovy, jejího okolí i veřejných prostor v Kašavě.

Aktivity žákovského parlamentu ve školním roce 2016/2017:
Volby do žákovského parlamentu
Hodnocení obědů
Vánoční a jarní výzdoba tříd
Strašidelný den
Fotosoutěž – Nejpovedenější jarní fotografi e
Prezentace ze školních výletů tříd
Barevný týden
Pyžamový den
Sportovní odpoledne pro 2. stupeň – americká vybíjená, fl orbal
Výběr příspěvku pro projekt Adopce na dálku

Martin Vávra

Strašidelný den (2. 2. 2017)

Jednání se starostou (22. 12. 2016)
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ÚSPĚŠNÉ ŠKOLNÍ PROJEKTY

MOJE ŠKOLA - MOJE RADOST

Program: MŠMT - Bezpečné klima v českých školách
Realizace: 2. 1. 2017 - 31. 12. 2017
Obdržená dotace: 64 600 Kč
Autor projektu: Mgr. Martin Vávra, Ph.D.
Charakteristika projektu: 
 Podpora aktivit, které svou činností přispívají k rozvoji bezpečného klimatu 
ve škole.

ŠKOLA PRO ŽIVOT

Program: 22. výzva - Operační program Výzkum, 
                   vývoj a vzdělávání
Realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018
Obdržená dotace: 801 148 Kč
Autor projektu: 
Mgr. Zdeněk Vlk, Mgr. Martin Vávra, Ph.D.
Charakteristika projektu:
V rámci projektu jsou fi nancovány následující aktivity: 
• Školní asistent - Personální podpora mateřské školy
• Prevence logopedických vad a problémů komunikačních
• Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči
• Školní speciální pedagog - personální podpora základní školy
• Vzdělávání pedagogického sboru základní školy - inkluze
• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol - vzájemné návštěvy
• Doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem

NA VALAŠSKU ZDRAVĚ JÍME, PODLE RAD BABIČEK VAŘÍME

Program: Fond Zlínského kraje - RP04-17 
                   Podpora ekologických aktivit
                   v kraji pro rok 2017
Realizace: 1. 4. 2017 - 28. 2. 2018
Obdržená dotace: 61 000 Kč
Autor projektu: Mgr. Zdeňka Krmášková
 Charakteristika projektu: Hlavním cílem projektu je v návaznosti na aktivity 
školy rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, 
které povedou k:

•  poznání a zachování regionálních 
tradic

•  zachování a obnově krajových jídel, 
včetně zavedení krajových specialit 
do školní jídelny

•  zpracování kuchařky receptů míst-
ních krajových specialit

•  podpoře nakupování u místních 
zemědělců

•  návratu k využívání tradičních 
a místních surovin

•  komunikaci mezi dětmi a staršími 
obyvateli obcí

•  spolupráci v rodinách

KAŠAVSKÝ BĚH - 23. ROČNÍK

Program: Fond Zlínského kraje - MaS01-17 
                   Jednorázové akce v oblasti mládeže 
                   a sportu pro rok 2017
Realizace: 17. 5. 2017
Obdržená dotace: 7 000 Kč
Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk
Charakteristika projektu: Hlavním cílem akce je přispět ke zvýšení sportovní 

úrovně dětí a mládeže ve spojitosti s poznáváním okolní krajiny, budovat kladný vztah 
k pohybu a možnost zažít úspěch a srovnání svých běžeckých dovedností se svými vrs-
tevníky z okolních škol.

KAŠAVA - CESTOU NECESTOU

Program: Grant školství 
                   a zájmové činnosti Nadace Synot 2017
Realizace: září - listopad 2017
Obdržená dotace: 10 000 Kč
Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk
Charakteristika projektu: Aktivitou projektu je uspořádání branného přespolní-

ho běhu. Tato aktivita má dětem nabídnout alternativu pasivnímu trávení volného 
času, má je motivovat k pohybu v přírodě a ke vlastnímu rozvoji vědomostí a doved-
ností v oblastech, které jsou mu blízké (sport, příroda, zdraví, zeměpis, zdravověda, 
branná výchova,…).

SPORTUJEME PRO RADOST A PRO ZDRAVÍ

Program: Sportovní grant Nadace Synot 2017
Realizace: červen - prosinec 2017
Obdržená dotace: 15 000 Kč
Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk
Charakteristika projektu: Cílem projektu je formou pravidelných i jednorázových 

sportovních aktivit a akcí vzbudit u dětí zájem o aktivní sportování, pohybem a spor-
tem zlepšovat zdraví, tělesnou a psychickou zdatnost dětí, jejich rodičů a veřejnosti. 
Cílem je rovněž dětem nabídnout jiné, smysluplné trávení volného času, které povede 
k prevenci rizikového chování dětí a mládeže.

DĚTSKÉ KAŠAVSKÉ KROJE

Program: Individuální žádost Nadace Synot 2016
Realizace: leden - červen 2017
Obdržená dotace: 50 000 Kč
Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk
Charakteristika projektu: Pořízením nových kašavských krojů chceme přispět 

k udržování a rozvoji folklorních aktivit dětí a mládeže v našem regionu při kulturních 
a společenských akcích: folklorní kroužky pro děti a mládež (taneční kroužek, Mladí Ga-
jdoši), obecní akce (Stavjání a Kácání mája, Hudecké slavnosti, Kateřinské hody,…), 
školní akce (Dětský den, Vánoční besídky, prezentace školy na veřejnosti,…).
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Tábor KŠ Kašava – Robinsonův ostrov 24. 7. – 28. 7. 2017 

Základní škola a Mateřská škola Kašava

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
4. září 2017 - 8:00 hodin - na hřišti v Kašavě

Zveme žáky, rodiče a přátele školy

skola.kasava.cz
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Základní škola a Mateřská škola Kašava, Kašava č. 193, 763 19
Příspěvková organizace, IČ 71003746
Zřizovatel: Obec Kašava
Předkládá ředitel školy: Mgr. Zdeněk Vlk

Základní škola a Mateřská škola hospodařila v roce 2016 se ziskem ve výši 20 233,53 Kč.
Finanční výbor zřizovatele prováděl veřejnosprávní kontrolu v souladu se zákonem 320/2001 Sb.
o finanční kontrole ve veřejné správě a vyhlášky 416/2004 Sb. 3 x za rok 2016.
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 31.12.2016 byly všechny doklady roku 2016 řádně zaúčtovány.

Na Obec  Kašava odevzdány účetní sestavy:
Rozvaha PO, Výsledek zisku a ztráty PO, Příloha PO  za rok 2016  sestaveny ke dni 31. 12. 2016
Hlavní kniha za rok 2016, Plnění plánu - Výnosy, Plnění plánu - Náklady za rok 2016

Příjmy roku 2016:
672 .. Dotace OU Kašava 2 500 000,00 Kč
672 .. Dotace MŠMT -  Krajský úřad Zlínského kraje, UZ 33353 9 885 280,00 Kč
672 .. Dotace MŠMT -  Krajský úřad Zlínského kraje, 33052 255 453,00 Kč
672 .. Dotace - Obec Vlčková 15 000,00 Kč
672 .. Dotace - Obec Držková 10 000,00 Kč
672 .. Dotace -Üřad práce 125 389,00 Kč
672 .. Oprava dohadu dotace - Mikroprojekt -81 987,38 Kč
672 .. Dotace KÚZK  FMS 6 000,00 Kč
672 .. Výnosy - odpisy 0,00 Kč
602 .. Tržby za stravné (žáci a zaměstnanci) 960 127,00 Kč
602 .. Tržby za obědy - hospodářská činnost 169 032,00 Kč
602 .. Úplata MŠ 82 228,00 Kč
602 .. Úplata ŠD 26 110,00 Kč
603 .. Tržby z pronájmu tělocvičny - hospodářská činnost 79 890,00 Kč
603 .. Tržby za služby - pronájem učebny, auly, ŠJ a kuchyně 6 360,00 Kč
604.. Prodané sešity 39 427,00 Kč
644 .. prodané materiál (čipy) 1 725,00 Kč
648 .. Zúčtování rezervního fondu – WWW.+ OPVK 0,00 Kč
648 .. Zúčtování rezervního fondu – FKSP 13 988,00 Kč
648 .. Zúčtování rezervního fondu – odvody VPP 0,00 Kč
648 .. Zúčtování rezervního fondu – Nadace Děti-kultura-sport 12 500,00 Kč
649 .. Ostatní výnosy 14 650,00 Kč
662.. Úroky 136,61 Kč

Příjmy celkem 14 121 308,23 Kč

Výroční zpráva o hospodaření Základní školy a  Mateřské školy Kašava za rok 2016
PŘÍLOHA 3.



47

Výdaje roku 2016:
501 .. Potraviny 959 925,27 Kč

Potraviny - HČ 86 563,80 Kč
Spotřební materiál HČ 4 185,00 Kč
Kancelářský materiál 6 251,50 Kč
Spotřební materiál, knihy, učebnice , knihy– ZŠ 140 054,00 Kč
Spotřební materiál, knihy, učebnice – MŠ 39 767,00 Kč
Spotřební materiál, knihy, učebnice – ŠD 10 876,00 Kč
Spotřební materiál (na opravu, čisticí potřeby) 78 782,99 Kč
Spotřební materiál pro ŠJ 48 204,71 Kč

501 .. Celkem spotřební materiál a zboží  

502 .. Energie, vodné, stočné, topení – tělocvična 38 376,00 Kč
Energie, vodné, stočné, topení – cizí strávníci 20 927,00 Kč
El.energie 367 402,00 Kč
Vodné, stočné 143 324,00 Kč
Plyn – ŠJ 1 850,00 Kč
Štěpka 253 541,00 Kč

502 .. Celkem energie 825 420,00 Kč

504.. Prodané zboží  (Pracovní sešity) 40 981,00 Kč

511 .. Opravy, udržování  budova 226 424,50 Kč
Opravy, udržování  budova - HČ 2 462,00 Kč
Opravy a udržování – kanc.technika, počítače 38 276,50 Kč
Opravy a udržování – Šj 70 768,00 Kč
Opravy a udržování TV nářadí 10 791,00 Kč
Oravy a udržování movitých věcí 11 491,00 Kč

511 .. Celkem opravy 360 313,00 Kč

512 .. Cestovné 19 875,00 Kč

513 .. Náklady na reprezentaci 46 576,20 Kč
(Oslavy 70.výročí školy)

518 .. Telefon, poštovné 31 624,35 Kč
Školení, BOZP, likvidace odpadů , poradenství 18 510,00 Kč
Revize 61 116,00 Kč
Servis PC 29 747,24 Kč
Zpracování mezd 89 142,00 Kč
LVK - pedagogický dozor 8 000,00 Kč
Deratizace, ostatní služby 11 821,80 Kč
Plavání, přeprava žáků, startovné 34 292,78 Kč
Anglická konverzace  - rodilý mluvčí 32 940,00 Kč
Ostatní služby - HČ 2 462,00 Kč
SW, HW 10 216,00 Kč
Poplatky, ostatní služby 8 044,00 Kč

518 .. Celkem služby 337 916,17 Kč

521 .. Hrubé mzdy 7 810 268,00 Kč
Dočasná PN 30 402,00 Kč

524 .. Zákonné pojištění zaměstnavatele - zdrav.pojistění 675 107,00 Kč
Zákonné pojištění zaměstnavatele - sociální pojistění 1 875 279,00 Kč

525 .. Zákonné pojištění Kooperativa 30 403,00 Kč
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527 .. Odvod FKSP 112 741,16 Kč
Ochranné pomůcky, lék. Prohlídky 22 594,30 Kč
Další vzdělávání, školení 35 327,00 Kč

527 .. Celkem zákonné sociální náklady 170 662,46 Kč
544 .. Prodané čipy 5 370,00 Kč

549 .. Jiné ost.náklady - pojištění, poplatky BU, tech.zhodnoc. 22 973,00 Kč

551 .. Odpisy 63 507,62 Kč

558 .. Drobný dlouhodobý majetek  
Počítače, tiskárna 113 125,00 Kč
Lednice, mikrovlnné trouby 32 413,58 Kč
Travní sekačka 18 140,00 Kč
MŠ lehátka, sedačka 29 445,00 Kč
SW, HW (rozvrhy, docházka, Office, aj.) 129 420,50 Kč
vybavení TV studia 9 054,00 Kč
regály, PC stůl 17 866,00 Kč
učební pomůcky, koberec, kuchyň.vybavení aj. 50 287,49 Kč

558 .. DDHM celkem 399 751,57 Kč

563.. Kurzové rozdíly 84,41 Kč
Výdaje celkem 14 101 074,70 Kč

Sklad potravin
112 .. Sklad potravin 65 291,57 Kč
132 .. Čipy - zůstatek 6 555,00 Kč

Finanční prostředky
261 .. Pokladna 10 853,00 Kč
241 .. Běžný účet 181692076/0300 1 631 406,00 Kč
241 245 Běžný účet OPVK 191,22 Kč
241 600 Běžný účet pro ŠJ 1 162,76 Kč
241 300 Běžný účet – projekt tablety 200,06 Kč
241 700 FIO banka 28 224,75 Kč
243 .. Běžný účet FKSP 144 603,16 Kč

Přijaté zálohy
324 Předplacené obědy 85 074,00 Kč

Lyžařský výcvikový kurz 48 100,00 Kč
FKSP

412 .. Zůstatek ke dni 31. 12. 2016 176 203,32 Kč
Rezervní fond:

413 .. Zlepšený výsledek hospodaření 40 428,72 Kč
414 .. Dary 50 000,00 Kč

Investiční fond:
416 .. Zůstatek  ke dni 31. 12. 2016 157 590,95 Kč

V Kašavě dne  12.5.2017
Mgr. Zdeněk Vlk
ředitel  ZŠ a MŠ Kašava
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