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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

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

Kapacita školy:
základní škola 178 žáků / 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?
-  individuální přístup ve vzdělávání ke všem žákům

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

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

-  výuka anglického jazyka od 1. třídy

-  výuka anglické konverzace s rodilým mluvčím

-  vyučování metodou CLIL – použití anglického jazyka ve 
většině vyučovacích hodin na 1. stupni 

-  využívání moderních technologií ve výuce

-  aktuální informování rodičů o vzdělávání dětí prostřed-
nictvím on-line informačního systému školy EduPage 
(prospěch, třídní kniha, docházka, známky, akce, domá-
cí úkoly, plánované písemné práce, suplování, rozvrh, 
omlouvání, návratky na akce)

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

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

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

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

-  aktivní činnost žákovského parlamentu

-  zdravé stravování ve školní jídelně v rámci projektu Zdra-
vá školní jídelna
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ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

O chod základní a mateřské školy se ve školním roce 

2017/2018 staralo 33 zaměstnanců, jejichž pracovní 

poměr byl sjednán formou pracovní smlouvy.

Další pracovní poměry byly krátkodobého charakteru 

a byly řešeny dohodou o provedení práce či dohodou 

o pracovní činnosti.

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY ÚSEK FYZICKÝ POČET PŘEPOČTENÝ POČET

pedagogičtí pracovníci

 základní škola 20 15,68

 školní družina 2 1,57

 školní klub 2 0,5

 mateřská škola 4 4,0

nepedagogičtí pracovníci

 osobní asistent 1 0,5

 školní jídelna 5 4,10

 úklid 3 2,70

 účetní 1 0,90

 školník 1 1,00

 topič 1 0,50

 veřejně prospěšné práce 2 2
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PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
V základní škole vyučovalo v různých časových obdobích školní-
ho roku 18 učitelů, 2 asistentky pedagoga, 2 vychovatelky škol-
ní družiny a 2 vychovatelky školního klubu. Nově od 1. srpna 
2017 začala ve škole vyučovat na I. stupni základní školy paní 
učitelka Mgr. Šárka Makówková a na II. stupni pan učitel Mgr. To-
máš Juříček. Pedagogický tým posílila také nová vychovatelka a 
asistentka pedagoga paní Bc. Martina Vaculová a školní speciál-

ní pedagog Mgr. Aneta Miklová. Nově zřízenou pozici vedoucí 
vychovatelky školní družiny začala vykonávat Radka Průchová.
Ve školním roce 2017/2018 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 

Mgr. Zdeněk Vlk  ředitel školy

Mgr. Martin Vávra, Ph.D.  zástupce ředitele školy

Mgr. Martina Vajďáková  třídní učitelka I. třídy

Mgr. Věra Mitrengová  třídní učitelka II. třídy

Mgr. Šárka Makówková  třídní učitelka III. třídy

Mgr. Barbora Michálková  třídní učitelka IV. třídy

Mgr. Pavla Holíková  třídní učitelka V. třídy

Mgr. Vladimír Drápal  třídní učitel VI. třídy

Mgr. Hana Pospíšilová  třídní učitelka VII. třídy

Mgr. Jana Šindelářová  třídní učitelka VIII. třídy

Mgr. Zdeňka Krmášková  třídní učitelka IX. třídy

Mgr. Lucie Holíková  učitelka

Mgr. Tomáš Juříček  učitel

Mgr. Daniela Zezulková  učitelka

Klára Černochová, DiS  učitelka

Mgr. Aneta Miklová  speciální pedagog, vychovatelka

Mario Taravella  učitel – rodilý mluvčí AJ (DPP)

Bc. Naděžda Fraisová  učitelka náboženství (DPP)

P. Jan Mach  učitel náboženství (DPP)

Radka Průchová  vedoucí vychovatelka

Petra Drábková  asistentka pedagoga, vychovatelka

Bc. Martina Vaculová  asistentka pedagoga, vychovatelka

zleva stojící: Mgr. Pavla Holíková, Petra Drábková, Mgr. Věra Mitrengová, Mgr. Tomáš Juříček, Mgr. Hana Pospíšilová, 

Mgr. Vladimír Drápal, Mgr. Zdeňka Krmášková, Mgr. Daniela Zezulková, Bc. Martina Vaculová, Mgr. Jana Šindelářová

zleva sedící: Mgr. Lucie Holíková, Mgr. Aneta Miklová, Mgr. Barbora Michálková, Mgr. Martin Vávra, Ph.D., Mgr. Zdeněk Vlk, 

Mgr. Martina Vajďáková, Radka Průchová, Klára Černochová, DiS.
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Vzdělávání vyučujících vychází z  Plánu dalšího vzdělává-

ní pedagogických pracovníků 2017/2018 a Dlouhodobého 

plánu vzdělávání pedagogických pracovníků.
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Kurz první pomoci (28. 8. 2017)

Školení BOZP (31. 8. 2018)

Seminář Motivace ve škole - PhDr. Lenka Svobodová (8. 9. 2017)

Metodický kurz LVK Ve SkiResortu Buková Hora (4. 1. – 5. 1. 2018)

Exkurze v základní škole v Breitenbachu ve Francii (23. 3. 2018)

Exkurze v ZŠ Dřevohosticích (12. 3. 2018)

V  rámci projektu „Naše škola – naše radost“ uspořádala Místní 
akční skupina Vizovicko a Slušovicko dne 12. 3. 2018 vzdělávací 
exkurzi do městyse Dřevohostice. Za naši kolu se exkurze zúčast-
nilo vedení školy a paní učitelka MŠ Petra Bořutová.
Navštívili jsme základní i mateřskou školu, prohlédli si vzdělávací 
prostory, setkali se s paní ředitelkou a učiteli. Cílem tohoto setká-
ní bylo navázat kontakty s místními pedagogy, se kterými může-
me v budoucnu sdílet své zkušenosti při vzdělávání našich dětí. 
Součástí exkurze bylo i setkání s  panem starostou Dřevohostic 
a odborný seminář na téma „Spolupráce školy a rodičů“.

Exkurze v ZŠ Litovel Jungmannova 655 (27. 9. 2017)
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Projekt Centrum kolegiální podpory jako prostředek zvy-

šování kompetencí pedagogů působících ve společném 

vzdělávání, jehož nositelem je Ústav speciálně pedagogic-

kých studií na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci, umožnil vedení školy a pedagogům vzájemné 

návštěvy, exkurze a sdílení zkušeností s partnerskými ško-

lami zapojenými do projektu: ZŠ Integra Vsetín, ZŠ Salvátor 

Valašské Meziříčí a ZŠ svaté Zdislavy Kopřivnice.

Projekt má přispět k úspěšnosti reformy vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách, 

pomáhá vytvořit síť škol regionu, které spolupracují v ob-

lasti společného vzdělávání žáků. 

Další kurzy a semináře byly směřovány na metody a formy 

výuky, využívání nových informačních a komunikačních 

technologií při výuce a na používání školního informační-

ho systému 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.

Financování dalšího vzdělávání pedagogů:

Státní prostředky: 21 335 Kč

Obecní prostředky:   6 470 Kč

Projektové prostředky: 21 900 Kč

Spolupráce s partnerskými školami v projektu CKP

Finanaaaannnnncování dalšího vzděláláávávv níníníníí  p edagogů:

Státnníníníní p pppprostststststřeřeřeřeředky: 21 33555 55 KKčK

Obeccccníníníníní p p p p prostststststřeřeřeřeředkdkdkdkdkky:y:y:y:y:y    6 4707007000   K K č

Projektooooovévévévévé ppp p proststststtřeřeřeřeředkdkdkdkd y: 2221 1 1 11 9090909090000000 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 předpokla-
dů na škole. Ve škole funguje Školské poradenské pracoviš-
tě, které je složeno z výchovného poradce, metodika pre-
vence a školního speciálního pedagoga.

VÝCHOVNÝ PORADCE

Činnost výchovného poradce byla ve školním roce zamě-
řena především na oblasti výchovného poradenství a vol-
by budoucího povolání žáků. Výchovný poradce v průbě-
hu školního roku úzce spolupracoval se speciálním peda-
gogem.

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

bami, vedení potřebné dokumentace (zajištění, meto-
dické vedení a kontrola realizace individuálních vzdělá-
vacích plánů, plánů pedagogické podpory, poskytování 
podpůrných opatření žákům, realizace předmětů speciál-
ně pedagogické péče a pedagogických intervencí, vede-
ní školní matriky),

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

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

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

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

•  zajištění vzdělávání pedagogickým pracovníků v rámci 
zapojení do projektu Bezpečné klima v českých školách 
(práce s třídním kolektivem, vztahy ve třídě, vedení tříd-
ních 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 – 
učitel, učitel – žák, žák – žák),

•  spolu s vedením školy zajištění spolupráce s pedagogic-
ko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým 
centrem, externími školními speciálními pedagogy a psy-
chology a také s orgány státní správy a samosprávy, ze-
jména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociál-
ně právní komisí na ochranu dítěte, s PČR a krizovým cen-
trem.

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

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

•  program Hledám povolání, které se pro mě hodí – návště-
va žáků 9. ročníku na Úřadu práce ve Zlíně, na níž 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 workshopy (práce se dřevem, práce s kovem, cuk-
rářské práce) pro žáky 8. ročníku,

•  žákům bylo umožněno navštěvovat dny otevřených dve-
ří na zvolených středních školách,

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

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

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

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

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

V roce 2017/2018 začal nově působit ve škole speciální pe-
dagog. Jeho činnost spočívala v mnoha oblastech. 
V oblasti školního speciálního pedagoga bylo realizováno: 
•  Ve spolupráci s třídním učitelem realizace preventivních 

programů ve třídě. Hlavním cílem těchto programů je 
prevence sociálně patologických jevů a nastolení dobré-
ho klimatu ve třídě. Každá třída si zažila nejméně jeden 
preventivní program. 

Počet následných programů byl realizován dle potřeb 
třídy a kolektivu. Dohromady bylo realizováno 20 preven-
tivních programů. Specifi ka preventivních programů byla 
ve třídách přechodových (tj. 5., 6. a 9. třída):
  -  Pátá třída (přechod na druhý stupeň - příprava na vět-

ší zodpovědnost, ukončení prvního stupně, loučení se 
s třídním učitelem, který je vedl celým prvním stupněm).

  -  Šestá třída (adaptační preventivní program, přechod na 
druhý stupeň, seznámení se s novými spolužáky a tříd-
ním učitelem).

  -  Devátá třída (Co s  posledním rokem? Příprava na pře-
chod ze základní školy na střední, rozloučení se s kolek-
tivem a třídním učitelem).

A mnoho dalšího – témata preventivních programů byla: 
Všichni jsme kamarádi, Pojďme být spolu, pojďme být ka-
marádi, Co máme společného, Všímáme si sebe navzájem, 
Jsme ve třídě společně – táhneme za jeden…).
•  Záleží na úhlu pohledu - Preventivně zaměřená akce za-

měřená na život lidí s postižením (děti měly možnost vést 
diskusi a popovídat si s  člověkem s  postižením o kvali-
tě jeho života, mýtech, které určité postižení přináší, ale 
také například o srandovních situacích, které lidé s hen-
dikepem zažívají).

•  Řešení výchovných a výukových problémů.
•  Pomoc při konfl iktních situacích ve škole (učitel – žák, žák 

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

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

nuto rodičům v rámci výchovy a vzdělávání dětí ve ško-
le i školce.

•  Krizová intervence.

Péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami v  rám-
ci podpůrných opatření a následná dokumentace (vede-
ní předmětu speciálně pedagogické péče, vedení pedago-
gických intervencí).
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METODIK PREVENCE 

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Škola vytváří Minimální preventivní program sociálně pa-
tologických jevů jako základní nástroj prevence. 
Hlavním cílem primární prevence na naší škole byla pře-
devším prevence v těchto oblastech: šikana, kriminalita 
a delikvence, alkoholismus a kouření, internetové nebez-
pečí (kyberšikana, kybergrooming, sexting, stalking, neto-
lismus), vulgární vyjadřování a chování, nevhodné chová-
ní a vystupování vůči vrstevníkům a dospělým, zdravý ži-
votní styl.
V případě narůstajících problémů byla přijímána ve spolu-
práci s třídními učiteli, výchovným poradcem, speciálním 
pedagogem, odborníky na dané oblasti, kurátorem oddě-
lení sociálně-právní ochrany dětí a rodiči účinná opatření.

V oblasti prevence bylo realizováno:
•  Nebezpečí alkoholu – preventivní program Oddělení so-

ciálně-právního oddělení dětí Zlín
•  Trestné řízení a zákonné předpisy – preventivní pro-

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

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

gram s hasiči, policisty a záchranáři
•  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

•  Příběh pana Tydýta – primární prevence rizikového cho-
vání na 1. stupni

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

•  Záleží na úhlu pohledu – preventivní akce zaměřená na 
zdravotně postižené lidi

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

Adaptační kurz, 6. třída (7. 10. a 14. 10. 2017)

Preventivní program Co s posledním rokem?, 9. třída (27. 11. 2017)

Preventivní akce Záleží na úhlu pohledu, 8. a 9. třída (18. 12. 2017)
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Nebezpečí na internetu – prezentace žáků, 4. – 9. třída

Zdravá pětka, 1. – 9. třída (květen 2018)

Preventivní program Jsme kamarádi, 1. - 5. třída

Soutěžní den s IZS Zlínského kraje (16. 5. 2018)

Preventivní program Učíme se potmě, 6. třída (31. 1. a 1. 2. 2018)

Výuka na dopravním hřišti v Malenovicích, 4. třída (26. 6. 2018)

Příběh pana Tydýta, 1. a 2. třída (únor 2018)

Preventivní program Příprava na 2. stupeň, 5. třída (14. 6. 2018)



ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ve školním roce 2017/2018 plnilo v základní škole povin-

nou školní docházku 162 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 jiných obcích (Lukov, Zlín, Velíková, Štípa).

Dva žáci plní povinnou školní docházku v zahraničí, 

a to v Itálii (žák 5. třídy) a v Norsku (žákyně 4. třídy).

POČET ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 (STAV KE DNI 30. 6. 2018) 

 Ročník Kašava Vlčková Držková Lukov Ostatní CELKEM

 1. 9 4 5 0 2 20

 2. 8 4 2 0 0 14

 3. 8 1 2 0 1 12

 4. 11 3 2 0 0 16

 5. 8 4 0 0 2 14

 6. 12 1 3 1 1 18

 7. 14 3 3 5 2 27

 8. 6 3 6 7 3 25

 9. 7 4 1 3 1 16

 CELKEM 83 27 24 16 12 162

10



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. 20 19 1 0

 2. 14 13 1 0

 3. 12 12 0 0

 4. 16 12 3 0

 5. 14 11 3 0

 CELKEM 76 67 8 0

 Hodnocení žáků na konci školního roku - II. stupeň ZŠ

 Ročník Počet žáků  Prospělo Prospělo Neprospělo
  ve třídě s vyznamenáním 

 6. 18 8 10 0

 7. 27 15 12 0

 8. 25 7 18 0

 9. 16 8 8 0

 CELKEM 86 38 48 0

Pochvaly
Třídního učitele 323

Ředitele školy 72

Kázeňská opatření za celý školní rok
Napomenutí třídního učitele 65

Důtka třídního učitele 12

Důtka ředitele školy 5

Dvojka z chování 1

Trojka z chování 0

Zameškané hodiny
Ve školním roce 2017/2018 žáci zameškali celkem 14 621 

hodin, což je v průměru 90 hodin na jednoho žáka. 

Neomluvené hodiny se objevily u jednoho žáka, celkem 

se jednalo o 12 vyučovacích hodin.

Závěrečné vysvědčení prvňáčků

11

Udílení ředitelských pochval na konci školního roku
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CELOŠKOLNÍ 

VZDĚLÁVACÍ 

PROJEKTY

Spolupráce se zahraničními studenty 

– mezinárodní projekt EDISON

Cílem projektu EDISON je sbližování mladých lidí odlišných 
kultur, poznávání zvyklostí a tradic, jejich mateřských zemí, 
dále přináší svěží vítr do stereotypu všednodenní výuky. To 
je projekt, který pořádá mezinárodní studentská organi-
zace AIESEC, jejíž nabídky v letošním školním roce využila 
i naše základní škola v Kašavě.
V posledním únorovém týdnu, v době nejmrazivějšího po-
časí, dorazila šestice studentů z Costa Ricy, Číny, Taiwanu, 
Indonésie a Indie. Na velké formality nebylo díky počasí ani 
pomyšlení, po rychlém představení si studenty rozebraly 
a odvezly do teplých domovů hostitelské rodiny.
V pondělí ráno se všichni studenti představili žákům naší 
školy. Po krátké poradě a seznámení s celotýdenním pro-
gramem se již někteří podle předem připraveného harmo-
nogramu vydali do tříd a začali pracovat se žáky. Pro naše 
hosty to představovalo pořádný kus práce a přípravy, pro-
tože se vystřídali postupně ve 4. a 5. třídě a všech ročnících 
druhého stupně, takže museli s rozmyslem zvolit vhodnou 
formu prezentace a aktivit, aby děti zaujali.
Určitě se vše povedlo ke spokojenosti zúčastněných, neboť 
od prvního dne se nepředstavovali jen studenti, ale také 
naši žáci. Ti měli připravený program – nejprve seznámi-
li cizince s naším tradičním valašským krojem a k všeobec-
né radosti pak do krojů oblékli všechny studenty a nauči-
li je dva tance.
Následující den si studenti s našimi dětmi zahráli kin-ball,  
pro některé zcela neznámou hru, a tak sami získali nové 
sportovní zkušenosti. 
Třetí den našeho projektu si užili nejvíce žáci vyšších roč-
níků – Floria se zaměřila na seznámení s Taiwanem, svou 
rodnou zemí, a tradičními pokrmy této země. Ernesto vy-
líčil, jak dokáže být jeho rodná země Costa Rica díky roz-
manitosti živočichů velmi nebezpečná. Chenglong-Adam 
dětem ukázal, jak v Číně pečují o jejich národní poklad – 
medvídky pandy a jak dokážou tito roztomilí tvorové po-
zlobit své ošetřovatele. Také jsme viděli a slyšeli tradiční 
čínské nástroje – drnkací, podobný kobze, a dvoustrunné 

housle zvané Er Hu. Hodně jsme si užili praktickou ukázku, 
jak zacházet s čínským „příborem“ – hůlkami. Anuj se ten-
tokrát v osmé třídě pustil do téměř fi losofi cké úvahy, co ho,
v jeho rodné Indii formovalo, když měl tolik roků, co naši 
žáci – věřit sobě a tomu co dělám, najít si svůj životní cíl 
a vyzařovat lásku celému svému okolí. Povídání opravdu 
zaujalo, protože celou dobu všichni pozorně naslouchali. 
Závěrem vážnou atmosféru odlehčil společný tanec.
Čtvrtý den představili své prezentace naši žáci stážistům. 
Přiblížili jim Kašavu a nejbližší obce, Muzeum v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm a hlavní město Prahu. Naši hos-
té si tak mohli udělat představu nejen o Valašsku, ale také 
o nejpěknějších místech našeho hlavního města. Svými 
postřehy ze života v USA přispěl i rodilý mluvčí Mario Tara-
vella, vyučující konverzaci v angličtině. Nechyběla ani ná-
vštěva p. starosty Josefa Jarcovjáka a nakouknutí do nové 
místní knihovny. Sešlo z naplánované vycházky po obci 
a okolí, čehož studenti velmi litovali, ale bohužel nebyli vů-
bec připraveni na mrazivé počasí, které je nemile zaskočilo.
Závěrečný den projektu EDISON patřil především našim 
nejmenším. Žáčci z první až třetí třídy si společně se stážis-
ty zasportovali při závodivých hrách, přetahovali se lanem 
a zacvičili si na stanovištích. Na žáky druhého stupně čekal 
zbytek prezentací našich zahraničních hostů. Poslední dvě 
vyučovací hodiny studenti obešli všechny třídy a rozlouči-
li se s našimi dětmi, od nichž dostali na památku obrázky 
a různé vlastnoručně vyrobené dárečky. Čínská dívka Yu-
han připravila malý, ale velmi krásný dárek – jméno obda-
rovaného vlastnoručně namalované štětcem na červeno 
zlatý ruční papír, který měla pro tuto příležitost nachysta-
ný. 
V odpoledních hodinách se se v Cukrárně u Šarmanů ne-
formálně s našimi hosty rozloučilo vedení školy a učitelé 
a společně s hostitelskými rodinami poseděli, popovídali si 
o prožitých zkušenostech, jak ve škole, tak v rodinách. 
Poděkování patří všem rodinám, které se obětavě staraly 
o stážisty a dokázaly jim vytvořit zázemí, na které budou 
všichni velmi srdečně vzpomínat. Celá skupina studen-
tů odjížděla se smutkem v očích i srdci, protože naše ško-
la byla jejich posledním působištěm. Podle jejich slov jsme 
byli školou, která jim, společně s rodinami, nejvíce otevře-
la náruč a ukázala opravdovou pohostinnost lidiček žijících 
v tomto překrásném kraji.
Věříme, že projekt EDISON bude pro naše děti další velkou 
motivací pro výuku cizích jazyků, a to především angličti-
ny, kterou si tak mohly vyzkoušet a zažít na vlastní kůži.

Jana Šindelářová, koordinátorka projektu

Studenti v kašavských krojích
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Naši žáci přestavují studentům Kašavu a okolí Loučení se studenty

Studenti představují své země našim žákům Kin-ballový turnaj

Setkání studentů se starostou obce Kašava Josefem Jarcovjákem Sportování s dětmi z 1. stupně

Školní farmářský den

Dopoledne ve škole

Díky spolupráci s Agrární komorou Zlín a občanským sdru-
žením Líska se podařilo uspořádat v úterý 12. června Škol-
ní farmářský den. Tématem tohoto projektového dne bylo 
jídlo a jeho příběh, zdravý životní styl, místní udržitelná 
ekonomika, tradice, řemesla a farmaření. Celé dopoledne 
jsme sice s obavami pohlíželi na oblohu, ale počasí vyšlo 
a děti mohly celé dopoledne strávit venku. Čekalo je palič-
kování, zpracování ovčí vlny, předení na kolovrátku, plete-
ní ošatek i práce s pedigem.

Další zajímavá témata si připravili i deváťáci. Mladší spolu-
žáky čekala výuka 1. pomoci, poznávání a ochutnávka růz-
ných druhů ovoce a zeleniny, potravinová pyramida, po-
znávání koření, ochutnávka bylinkových výluhů i pexeso 
s rybami a různé hádanky. Dopoledne uběhlo velmi rychle, 
protože si jej mohli žáci ještě zpestřit výbornými brambůr-
ky od pana Novotného a také mléčným karamelem.
Velké díky za příjemně strávené dopoledne patří i spoluor-
ganizátorkám Ivě Koutné a Michale Koutné.
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Školní farmářský den

Odpoledne pro veřejnost

Odpoledne farmářského dne patřilo veřejnosti.  Od 14 ho-
din proběhl na návsi u Obecního domu Farmářský trh. Ve 
stáncích byly k mání trubičky, perníčky, sirupy, kozí sýry, 
med, povidla, valašské panenky, keramika, výrobky ze dře-
va i výrobky žáků základní školy. Děti si prodej velmi uží-
valy, vyvolávaly různé reklamní slogany a vyprodaly téměř 
všechny své výrobky.
Kromě možnosti nákupu různých výrobků byly v centru 
pozornosti i stánky řemeslníků. Bylo možné si na trenaže-

ru vyzkoušet dojení kozy nebo namlít na vločkovači vločky. 
Také si zájemci mohli vyzkoušet zpracování ovčí vlny, up-
lést z pedigu podnos nebo vyzkoušet modrotisk.
Součástí odpoledne byl i kulturní program, ve kterém vy-
stoupily děti z mateřské školy se svým pásmem, pěvecký 
sbor Slunéčko i Kašavští gajdoši. V tanečním bloku vystou-
pily mažoretky, Zumbička a Zumba. Součástí kulturního 
programu byl i křest školní regionální kuchařky s názvem 
Zapomenuté recepty našich babiček.
Zájemců přišlo hodně a určitě nikdo nelitoval. Bylo to vel-
mi příjemně strávené odpoledne.

Zdeňka Krmášková, 
koordinátorka projektu
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NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

Největší úspěch ve školním roce 2017/2018 za naši školu zaznamenal žák Tomáš Chlup z 6. třídy, který se v matematické 
soutěži Pangea postupně ze školního kola probojoval do krajského (3. místo z 396 žáků v kraji, 49. místo z celkových 7871 
žáků v ČR) a celostátního kola, kde se umístil na krásném 30. místě z 59 žáků navštěvujících 6. ročník základní školy.

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

Název akce Kolo Umístění Zapojení žáci 

Matematická soutěž Pangea (Praha) celostátní 30. Tomáš Chlup (6. třída)

Olympiáda v Českém jazyce (Zlín) okresní 32. Karolína Šišková (8. třída)

Recitační soutěž – II. stupeň (Fryšták) okrskové   1. Sabina Pavelková (7. třída)

Recitační soutěž – I. stupeň (Lukov) okrskové   1. Anežka Morávková (1. třída), Michaela Křížková (1. třída)

Celostátní kolo matematické soutěž Pangea v Praze

Recitační soutěž I. stupně (Lukov, 15. 3. 2018)
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NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE

Díky domluvě vedení a učitelů těsné výchovy v základních školách ve Slušovicích, Kašavě, Trnavě a Štípě byla nově založena 
Podřevnická liga, jejímž cílem je podpora sportování a zdravého životního stylu u žáků základních škol v regionu. 
Celý školní rok se soutěžilo v nejrůznějších sportovních disciplínách, které byly bodově ohodnoceny. 
Konečné pořadí bylo následující:
 1. místo: ZŠ Štípa
 2. místo: ZŠ a MŠ Kašava
 3. místo: ZŠ Slušovice
 4. místo: ZŠ Trnava

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

Název akce Kolo Umístění Zapojení žáci

Ve stopě Trnavského běhu (Trnava) meziškolní 1. Lucie Třísková

Florbalový turnaj (Slušovice) Podřevnická liga 1. Jan Marcoň, Patrik Macík, Michal Štriho, 

   Tomáš Křížka, Karel Ševčík, Ondřej Hradil, 

   Vojtěch Kolář, Vojtěch Březík, Daniel Jurčík

Ringo turnaj (Trnava) Podřevnická liga 1. Tereza Machalová, Jakub Řezníček, 

   Jiří Polášek, Tereza Bařinková, 

   Hana Marušáková, Štěpán Průcha, 

   Tomáš Křížka, Hana Mačková, Jan Marcoň, 

   Jakub Čáň, Nela Nedomová, Hana Červenková

Badmintonový turnaj (Kašava) Podřevnická liga 1. Nela Nedomová, Hana Mačková, Jan Marcoň, 

   Tomáš Křížka

Badmintonový turnaj (Kašava) okresní 1. Nela Nedomová, Tereza Bařinková, 

   Jan Marcoň, Tomáš Křížka, Štěpán Průcha

Florbalový turnaj (Kašava) meziškolní 1. Matěj Drábek, Milan Březík, Tadeáš Vyvlečka, 

   Jakub Řezníček, Štěpán Průcha, Jan Jurčík, 

   Ondřej Kráčalík, Jiří Čuba

Turnaj v malé kopané Podřevnická liga 1. Jan Marcoň, Michal Štriho, Ondřej Hradil, 

   Karel Ševčík, Matěj Adámek, Štěpán Průcha, 

   Milan Michalík

Kašavský běh (Kašava) Podřevnická liga 1. Lucie Třísková, Daniel Gargulák, Štěpán Průcha
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Ve stopě Trnavského běhu (Trnava, 22. 9. 2017) Florbalový turnaj (Slušovice, 25. 10. 2017)
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Ringo turnaj (Trnava, 6. 12. 2017)

Turnaj v malé kopané (Trnava, 27. 4. 2018)

Badmintonový turnaj (Kašava, 30. 1. 2018)

Badmintonový turnaj (Kašava, 5. 3. 2018)

Florbalový turnaj (Slušovice, 23. 3. 2018)



ABSOLVENTI ŠKOLY

Absolventské práce

Úroveň zvládnutí klíčových kompetencí ověřujeme u žáků 

9. ročníku absolventskou ročníkovou prací většího rozsa-

hu, která se skládá z písemné práce a její prezentace. Téma 

práce si žáci zvolili v průběhu školního roku sami. Většinou 

si vybrali téma, které odpovídá jejich koníčkům, zájmům 

a zálibám. Žákům byl přidělen vedoucí absolventské prá-

ce z řad pedagogů, pod jehož vedením žáci absolventskou 

práci zpracovávali. 

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

Obhajoby absolventských prací proběhly před komisí 

a spolužáky 14. 6. 2018.

Jméno žáka Téma absolventské práce Vedoucí práce

Jakub Čáň Reklama a její vliv na nás Aneta Miklová

Hana Červenková Soukromé zemědělství (P. Jarcovják) Klára Černochová

Kristýna Grbić Hudba, součást mého života Martina Vajďáková

Magdaléna Hnilová Pěstounská péče Martina Vaculová

Matěj Horsák Pes - největší přítel člověka Věra Mitrengová

Ondřej Hradil Hokej Vladimír Drápal

Daniel Jurčík Sbor dobrovolných hasičů Šárka Makówková

Marcela Krupíková Multimédia a design Tomáš Juříček

Ladislav Langer Praha Jana Šindelářová

Jan Marcoň Kaprařina Petra Drábková

Nela Nedomová Jawou na Ukrajinu Martin Vávra

Jaroslav Pařenica Turistika a turistické známky v ČR Zdeňka Krmášková

Daniel Pekař Motorky Hana Pospíšilová

Matyáš Poľak Sociální sítě Zdeněk Vlk

Michal Štriho Vývoj, historie, druhy LEGA Barbora Michálková

Jiří Topič Myslivost - lovectví, střelectví Pavla Holíková
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Obhajoba absolventských prací Obhajoba absolventských prací

Obhajoba absolventských prací Obhajoba absolventských prací



ABSOLVENTI ŠKOLY    Umístění absolventů na středních školách
     Čtyřleté gymnázium   3

     Střední odborná škola s maturitou  9  

     Střední odborné učiliště   4
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ABSOLVENTSKÝ PLES

Absolventi spolu s rodiči, přáteli, učiteli a zástupci obcí 

Kašava, Vlčková a Držková slavnostně ukončili své deví-

tileté působení na Základní škole a Mateřské škole Ka-

šava Absolventským plesem, který se konal 29. 6. 2018 

v kašavské Orlovně.

Nechyběla výborná hudba, tanec, tombola, předávání 

památečních diplomů a šerp, děkování rodičům i učite-

lům a originální tanec, který si nacvičili pro naše absol-

venty jejich rodiče, třídní učitelka a vedení školy.



ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

Pohádkový zápis dětí do prvního ročníku základní školy 

proběhl 5. dubna 2017. Zápisem budoucí prvňáčky kromě 

učitelek prvního stupně provázeli také starší žáci z 2. stup-

ně, kteří se převlékli za různé pohádkové 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 připravena a se zapisujícími uči-

telkami hezky spolupracovala.

Počet dětí u zápisu k povinné školní docházce  24

Počet rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky  6

Následné přijetí do 1. ročníku ZŠ od 1. 9. 2018 18
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ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

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  různé 
akce, projekty a aktivity pro žáky. 

Aktivity žákovského parlamentu ve školním roce 
2017/2018: 
• Volby do žákovského parlamentu 
• Vánoční výzdoba tříd
• Ochutnávka vánočního cukroví
• Vánoční turnaj ve fl orbalu
•  Pravidelné schůzky s koordinátorem, 

jednání s ředitelem školy
• Strašidelný den 
• Sportovní odpoledne
• Výběr příspěvku pro projekt Adopce na dálku  

Zvolení kandidáti do žákovského parlamentu: 
3. třída: Pavla Holíková
4. třída: Petr Skyba
5. třída: Sofi e Köglerová, Šimon Maděra, Leona Šarmanová
6. třída: Tomáš Chlup, Lucie vyvlečková
7. třída: Štěpán Průcha, Nina Vašíková
8. třída: Lucie Milarová, Pavlína Skybová
9. třída: Marcela Krupíková, Jan Marcoň, Nela Nedomová
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Zvolení členové žákovského parlamentu 

Volby do žákovského parlamentu (23. 10. 2017) Volební komise - sčítání hlasů (23. 10. 2017)
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Vánoční ochutnávka cukroví (prosinec 2017)

Projednávání projektu na revitalizaci venkovního prostoru 

před školou

Adopce na dálku dětí z Haiti (Jordensky St. Bray, věk 13 let)

Strašidelný den (8. 11. 2018)

Soutěž o nejkrásnější vánoční výzdobu třídy (prosinec 2017)

Ustavující schůze žákovského parlamentu (23. 10. 2017)



Oblasti, které žáci hodnotili nejlépe:

Když něčemu při výuce nerozumím, mohu se přihlásit a zeptat. 88 %

Školní webové stránky jsou přehledné a aktuální. 85 %

Škola je dobře vybavena moderními počítači, projektory, interaktivními tabulemi a další technikou. 85 %

Škola pořádá akce určené i pro rodiče (trhy, výlety, sportovní dny, divadelní představení,…). 83 %

Školní budova má vhodné prostory a uspořádání učeben pro naše vzdělávání. 81 %

Učitelé na naší škole umí učit. 79 %

Škola pomáhá žákům rozvíjet svá nadání (umělecké, sportovní, ...). 79 %

Ve škole se učím nové a podnětné věci, ne to, co již znám. 78 %

Učitelé se dále vzdělávají, pořád hledají nové nápady a podněty. 77 %

Vážím si našich učitelů. 76 %

Učitelé na naší škole dobře spolupracují, vzájemně si pomáhají. 76 %

Pravidla chování ve škole jsou jasná a jednoduchá. 76 %

Mí rodiče mají s učiteli dobrý vztah. 74 %

Oblasti, které žáci hodnotili nejhůře:

Domácí úkoly dostávám v takovém množství, abych měl(-a) dost času na své záliby a odpočinek. 47 %

Při učení v hodinách pracujeme často ve skupinkách. 47 %

Škola má vhodné prostory pro převlékání žáků (šatny). 48 %

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 68,2 %

Lidé 72,9 %

Komunikace, vztahy 74,0 %

Systém, pravidla, hodnoty 64,3 %

Výuka, příprava, hodnocení 63,1 %

Komplexní hodnocení 65,8 %

Celkem 67,7 %
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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 jako 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 4. – 9. ročníku základní školy
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Adaptační kurz, 6. třída (7. 10. a 14. 10. 2017) Výstava korunovačních klenot, 4. a 5. třída (17. 10. 2017)

Nocování ve škole, 9. třída (6. 12. 2017) Divadelní představení v Městském divadle Zlín, 1. – 9. třída

Lyžařský kurz Čenkovice, 6. – 9. třída (14. 1. – 19. 1. 2018)
Praktická exkurze ve Střední škole nábytkářské a obchodní 

v Bystřici p. Hostýnem, 8. třída (11. 4. 2018)

Exkurze v Praze, 5. třída (7. 5. 2018) Společně jde všechno lépe, 5. třída (4. 5. 2018)
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Výlet v Rožnově pod Radhoštěm, 7. třída (5. 6. 2018) Výlet v Olomouci, 3. třída (6. 6. 2018)

Exkurze v Praze, 8. třída (7. 6. – 8. 6. 2018) Poznávací a rekreační pobyt v Chorvatsku, 9. třída (15. 6. – 24. 6. 2018)

Exkurze do Brna, 4. třída (19. 6. 2018) Cyklovýlet do Vizovic, 6. třída (20. 6. – 21. 6. 2018)

Rozlučka s prvním stupněm, 5. třída (21. 6. 2018) Turistika v Jeseníkách, 9. třída (21. 5 – 24. 5. 2018)
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Terénní výuka na hradě Lukov, 7. třída (25. 6. 2018)

Výprava za pokladem, 1. třída (27. 6. 2018)

Honba za pokladem, 5. třída (27. 6. 2018)

Exkurze do Brna, 4. třída (19. 6. 2018) Cyklovýlet do Vizovic, 6. třída (20. 6. – 21. 6. 2018)

Rozlučka s prvním stupněm, 5. třída (21. 6. 2018) Turistika v Jeseníkách, 9. třída (21. 5 – 24. 5. 2018)

Vodácký kurz na Dyji, 8. třída (25. 6. – 27. 6. 2018)
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EKOLOGICKÉ AKTIVITY

Environmentální výchova (EVVO)
V průběhu školního roku byly zařazovány environmentál-

ní aspekty a jejich uplatňování do vyučovacíchpředmětů, 

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 vycház-

ky do blízké přírody, výuka v přírodě, poznávání přírodnin, 

pěstování a ošetřování rostlin, výukové programy, besedy, 

soutěže, projekty, zájmové kroužky, výlety a exkurze. Mezi 

pravidelné aktivity patří např.: sběr papíru a baterií, třídění 

odpadků, Eko-olympiáda ve Štípě a další soutěže a vzdělá-

vací aktivity.

Hlavní cíle environmentálního vzdělávání:

• Vést žáky k citlivému vztahu k přírodě v regionu

• Vést žáky ke zdravému životnímu stylu

•  Podněcovat žáky k aktivitě, toleranci a ohleduplnosti 

ve vztahu k životnímu prostředí

• Ekologizace provozu školy

Významné ocenění školy

Dne 7. 11. 2017 se naše škola dočkala významného oce-

nění za přínos k rozvoji environmentálního vzdělávání, vý-

chovy a osvěty ve Zlínském kraji v roce 2017. Slavnostní 

předávání se uskutečnilo na konferenci o environmentál-

ní výchově ve Zlíně.

Ocenění: Škola má zpracovaný školní program EVVO a pro-

školeného koordinátora EVVO. Učitelé školy usilují dlouhodo-

bě o zařazení environmentálních témat do výuky všech před-

mětů. Výuky doplňují vycházky do přírody, poznávání přírod-

nin, pěstování a ošetřování rostlin, výukové programy, bese-

dy, soutěže, projekty, zájmové kroužky, výlety a exkurze. Hlav-

ními tématy je citlivý vztah k přírodě regionu, zdravý životní 

styl, aktivita, tolerance a ohleduplnost ve vztahu k ŽP (např. 

zapojení do akce „Ukliďme Česko“ či 72 hodin), ekologizace 

provozu školy. Významnou část tvoří činnost školní družiny, 

zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity, účast v regionál-

ních soutěžích jako je EKO olympiáda či Poznej a chraň. Škola 

aktivně spolupracuje se svým okolím, zapojuje rodiče i veřej-

nost, místní spolky. Škola realizuje projekt „Na Valašsku zdra-

vě jíme – kuchařku si vytvoříme“ s fi nanční podporou Zlínské-

ho kraje.

Ekologická soutěž Poznej a chraň

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

vědnou tematikou, které vyhlašuje Český svaz ochránců 

přírody - Ekocentrum Čtyřlístek. Naši školu reprezentova-

la dvě družstva. Letošní téma bylo zaměřeno na „Život ve 

vzduchu.“

Soutěž byla složena z testu a praktické části. 

Soutěžící museli prokázat znalosti z následujících oblastí:

• Živočichové ve Zlínském kraji - ptáci, hmyz a netopýři

•  Rostliny ve Zlínském kraji – opylení a šíření semen větrem, 

fotosyntéza

•  Vzduch – bioindikátory, fyzikální a chemické vlastnosti 

vzduchu, vliv člověka

Sběr papíru

Říjen 2017 3 092,5 kg

Květen 2018 7 796,5 kg

Celkem 10 889 kg

Poznej a chraň v Želechovicích (16. 4. 2018)
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EKOLOGICKÉ AKTIVITY

72 hodin pro přírodu, Ukliďme Česko

Již 7 let se žáci a zaměstnanci školy aktivně zapojují do projektů 72 hodin pro přírodu a Ukliďme Česko. Jedná se o dobrovol-

nické akce, do kterých se zapojili dobrovolníci z řad žáků a pedagogů. Na podzim 11. 10. 2017 proběhl projekt 72 hodin pro 

přírodu, v rámci kterého účastníci uklízeli okolí školy, místní potoky, Naučnou stezku Kašava a Kašavské studánky.

Na jaře 7. 5. 2018 se konala akce pod názvem Ukliďme Česko, ve které jsme se zaměřili na úklid v okolí školy, na Naučnou stez-

ku Kašava a Křížovou cestu.

Výprava za sněženkami

Poznávací vycházka za sněženkami na Ondřejovsko se usku-

tečnila 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 pa-

mátky, jako např. rybník Bezedník známý výskytem velkého 

množství obojživelníků, Chladnou dolinu, studánku Rybár-

ku či Býčí skály.

Úklid Černého potoka (20. 4. 2018)

Ukliďme Česko (7. 5. 2018)
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EKOLOGICKÉ AKTIVITY

Kuchařka Zapomenuté recepty našich babiček

Na Farmářském dnu, který se v Kašavě konal 12. 6. 2018, jsme pokřtili regionální kuchařku Zapomenuté recepty našich babi-

ček. Tato kuchařka vznikla v rámci projektu „Na Valašsku zdravě jíme, podle rad babiček vaříme“, který probíhal na naší ško-

le ve školním roce 2017/2018. Projekt byl spolufi nancován Zlínským krajem programem Podpora ekologických aktivit v kra-

ji pro rok 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 

věnovaly dvě vychovatelky. Děti školní družiny se účastní 

akcí konaných základní školou, navštěvují zájmové krouž-

ky základní školy, Komunitní školy Kašava, Základní umě-

lecké školy Morava Zlín a dalších externích organizací.

Zimní radovánky

Návštěva ranče u Škapíků ve Vlčkové (22. 6. 2018)

Táborák s přespáním ve škole (22. 6. a 23. 6. 2018)

Sportování (14. 3. 2018)

Návštěva ranče u Škapíků ve Vlčkové (22. 6. 2018)

Táborák s přespáním ve škole (22. 6. a 23. 6. 2018)

Pletení tatarů s panem Daničem (28. 3. 2018)

Tvoření ve školní družině

Velikonoční výroba vajíček (28. 3. 2018)
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ŠKOLNÍ KLUB

Vzdělávání ve školním klubu, který je určen žákům 6. – 9. 

třídy probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro 

školní klub.

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

ní vyučování na pravidelný zájmový kroužek, na autobus, 

nebo zde tráví volnou hodinu před odpoledním vyučová-

ním. 
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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  6 865 

Žákům ZŠ  22 265 

Zaměstnancům  5 639 

Cizím strávníkům  1 819 

CELKEM  36 588 

 

Vydaných přesnídávek  6 865 

Vydaných svačin  5 955 

 

 Ochutnávka pomazánek pro veřejnost při Dni otevřených 

dveří (28. 2. 2017)

Zdravá školní jídelna
 

Po dvou letech plnění kri-

térií naše škola získala titul 

Zdravá školní jídelna. Oce-

nění naše paní kuchařky 

převzaly z  rukou lektorek 

projektu Ivany Lukašíkové 

a Jany Doležalové při Rodi-

čovské kavárničce dne 14. 

9. 2017.

Cílem projektu je pro-

střednictvím deseti krité-

rií dokázat, že školní stra-

vování je možné neu čně 

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.

Ovoce a zelenina do škol

Školní jídelna je také zařazena 

do Evropského projektu Ovoce 

a zelenina do škol. Základním 

cílem celého projektu je přispět 

k trvalému zvýšení spotřeby 

ovoce a zeleniny, vytvořit správ-

né stravovací návyky ve výživě 

dětí a tím zároveň bojovat pro-

ti dětské obezitě.

Díky projektu dostávali žáci 

1. stupně zdarma ovoce a zeleninu, 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 vystou-

pení a pomoc při organizaci obecních akcí. Krajová jídla ze školní kuchyně na Hudeckých a gajdošských 

slavnostech (17. 9. 2017)

Rozsvěcování vánočního  stromu v Kašavě (13. 12. 2017) Exkurze ve škole – zástupci měst a škol Olomouckého kraje (27. 3. 2018)

Pravidelná spolupráce s obecní knihovnou (průběžně celý rok)

Exkurze ve škole – MAS ČR (13. 4. 2018)

Vítání občánků (11. 5. 2018)

Slunéčko zazpívalo seniorům muzikál O dvanácti měsíčkách 

(24. 5. 2018)
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SPOLUPRÁCE ŠKOLY 

S OBCÍ A SPOLKY

Evropské kolo soutěže Vesnice roku

Po vítězství naší obce v krajském a celostátním kole sou-

těže Vesnice roku nás čekalo kolo poslední, a to Evropské. 

Stejně jako v  minulých prezentacích zavítala komise dne 

13. 6. 2018 i do školy. 

Z úst vedení školy, učitelů i žáků získala zahraniční trojčlen-

ná komise vyčerpávající informace o činnosti školy a o je-

jím významu pro obec a jejich občany. Komisaře zajíma-

ly především informace týkající se spolupráce školy s obcí, 

spolky a rodiči, ekologické aktivity, činnost Komunitní ško-

ly Kašava, zájmové vzdělávání dětí i dospělých, činnost žá-

kovského parlamentu a fi nancování a získávání prostřed-

ků na činnost školy. Při prohlídce školy komisařům i pří-

tomným hostům zazpíval dětský pěvecký sbor Slunéčko, 

se svým tanečním vystoupením se představily mažoretky 

a děti navštěvující zájmový kroužek Zumbička.
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SPOLUPRÁCE ŠKOLY 

SE ZUŠ MORAVA

Patnáctým rokem ve škole působí Základní umělecká ško-

la Morava. Jedním ze záměrů ZUŠ je, aby učitel dojížděl za 

žákem a ne naopak. Tímto našim žákům škola umožňuje 

bez složitého dojíždění do Zlína vzdělávat se v nabízených 

oborech. 

V průběhu školního roku 2017/2018 dojíždělo a vyučovalo 

v kašavské škole 9 pedagogů ze ZUŠ Morava.

Počet žáků ZUŠ Morava v Kašavě:

Hudební obor 58

Výtvarný obor 10

CELKEM 68

              

Ve spolupráci s  vedením, pedagogy a žáky ZUŠ Morava 

probíhala i prezentace školy před komisí evropského kola 

soutěže Vesnice roku. Mladí gajdoši pod vedením Martina 

Křížky zahráli folklorní písně na valašské nástroje, dětský 

pěvecký sbor Slunéčko pod vedením paní učitelky Kláry 

Černochové zazpíval lidové i moderní písně a ředitel ZUŠ 

Morava Libor Mikl prezentoval činnost ZUŠ Morava.

Dětský pěvecký sbor Slunéčko při evropské prezentaci 

Vesnice roku (3. 9. 2017)

ZUŠ OPEN

ZUŠ Morava, kterou navštěvují žáci naší školy, se 24. 5. 

2018 zapojila do II. ročníku projektu ZUŠ Open. Jedná se 

o celostátní happening základních uměleckých škol ve ve-

řejném prostoru, jejímž hlavním cílem je zviditelnění prá-

ce a aktivit ZUŠ v rámci celorepublikové mediální kampa-

ně. Tentokrát dětský pěvecký sbor Slunéčko pod vedením 

paní učitelky Kláry Černochové nacvičil muzikál O dvanác-

ti měsíčkách.



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 
(Certifi kát – Příloha č. 1). 
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 školního 

roku formou tzv. „konzultací ve třech“ (rodič-učitel-žák), při 
kterých byli rodiče a žáci seznámeni s výsledky vzdělávání 
za uplynulé čtvrtletí, proběhlo společné hodnocení a sebe-
hodnocení vzdělávání.
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 2017/2018 sdružení podpořilo vzdělávání v naší 
škole fi nanční částkou ve výši 35 054 Kč.

Slavnostní zahájení školního roku (4. 9. 2017) Rodičovská kavárnička (14. 9. 2017)

Mikulášské dopoledne (5. 12. 2017) Odborné přednášky pro rodiče (4 setkání v průběhu školního roku)
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Vánoční tvoření s rodiči (12. 12. 2017) Ne)Tradiční vánoční posezení s rodiči (14. 12. 2017)
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Den otevřených dveří (27. 2. 2018) Dětský karneval (3. 3. 2018)

Pohádkový zápis do 1. třídy (5. 4. 2018) Pasování prvňáčků na čtenáře (17. 5. 2018)

Farmářský den (14. 6. 2018) Slavnostní ukončení školního roku (29. 6. 2018)

Rodičovský ples (28. 1. 2018) Schůzky s rodiči budoucích prvňáčků (27. 2. 2018 a 21. 6. 2018)
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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. 

Ve školním roce 2017/2018 jsme se zapojili do společné-

ho projektu Podřevnická liga, ve které naši žáci poměřo-

vali své sportovní umění s žáky ze základních škol ve Slu-

šovicích, Trnavě a Štípě. Exkurze zaměstnanců (ZŠ Litovel, 27. 9. 2017)

Trnavský běh (ZŠ Trnava, 22. 9. 2017) Florbalový turnaj (ZŠ Slušovice, 25. 10. 2017)

Ringoturnaj (ZŠ Trnava, 6. 12. 2017) Badmintonový turnaj (ZŠ a MŠ Kašava, 30. 1. 2018)

Experimentárium (SOŠ Otrokovice, 16. 2. 2018) Badmintonový turnaj – okresní kolo (ZŠ a MŠ Kašava, 5. 3. 2018)
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Exkurze vedení školy (ZŠ a MŠ Dřevohostice, 12. 3. 2018) Okrskové kolo recitační soutěže (ZŠ Lukov, 14. 3. 2018) 

Florbalový turnaj (ZŠ Slušovice, 23. 3. 2018) Exkurze žáků 8. třídy (SŠN Bystřice pod Hostýnem, 11. 4. 2018)

Fotbalový turnaj McDonald´s CUP (ZŠ Fryšták, 10. 4. 2018)
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Páťákoviny (ZŠ Lukov, 19. 4. 2018)

Kašavský běh (ZŠ a MŠ Kašava, 23. 5. 2018)

Společně jde všechno lépe (ZŠ a MŠ Kašava, 2. 5. 2018)

Exkurze žáků 8. třídy (SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, 24. 4. 2018)

Malá kopaná (ZŠ Trnava, 27. 4. 2018)



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 ško-

ly vkládá, tak mohou být maximálně využity nejen ve pro-

spěch žáků školy, ale i veřejnosti.

Díky projektu Rozvíjíme komunitní školu II. (Erasmus+) vy-

cestovala paní učitelka anglického jazyka Pavla Holíková na 

14-ti denní stáž do Itálie, kde absolvovala jazykový kurz AJ 

pro pedagogické pracovníky.

Ve školním roce 2017/2018 uspořádala Komunitní škola ve 

spolupráci se školou již 6. ročník příměstského tábora, ten-

tokrát na téma Divoký západ. V závěru prázdnin byl otevřen 

pro nejmenší děti ve věku od 3 do 8 let třetí ročník Prázdni-

nové školičky. 

V průběhu školního roku Komunitní škola ve spolupráci se 

základní školou provozovala 12 zájmových kroužků pro děti:

Zájmové kroužky Komunitní školy Kašava 

Kroužek Dětí

Angličtina pro nejmenší 13

Mažoretky 9

Zumbička 10

Fotbal I. 19

Pěvecký sbor Slunéčko 31

Vybíjená 11

Volejbal 11

Fotbal II. 8

Zdravotnický 5

Badminton II. 11

Dramatický 10

Příprava na SŠ 13

Příměstský tábor Divoký západ (červenec 2018)

Prázdninová školička Indiánské léto (srpen 2018)

Zájmový kroužek Mažoretky – vystoupení v Ostratě (14. 5. 2018)
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Zájmový kroužek Aerobik – vystoupení pro seniory v DS Burešov Zlín 

(22. 12. 2017)

Fotbalový kroužek – fotbalový turnaj ve Fryštáku (11. 4. 2018)



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

•  Setkání s odborníky na téma školní zralost, výchova 

a vzdělávání dětí (4 setkání)

•  Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků 

na téma „zápis do 1. třídy“

•  Pohádkový zápis do první třídy

•  Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

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

S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINOU 

VIZOVICKO A SLUŠOVICKO

Ve školním roce 2017/2018 naše škola aktivně spolupraco-

vala s MAS Vizovicko a Slušovicko o.p.s. (dále jen MAS VaS) 

v rámci projektu 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)

Pravidelná jednání řídícího výboru projektu

Exkurze do škol v městysu Dřevohostice vč. semináře a diskuzního workshopu „Rodiče a škola“ (12. 3. 2018)

Seminář Reálné experimenty ve výuce matematiky (13. 2. 2018)

Preventivní program Příběh pana Tydýta (9. 2. 2018)

SSSpSpSpSpSpecececeee ifi kace projekktu:

Náááázev projektu: Naše škola – naššššššeeeeee radodododododostststststst

NNoNNNNN sitel: MAS Vizovicko a Slušovviviviivicccckckcko, o.p.s.

Program: Operačnčnčnčnčnčnčníííííí í prpppppp ogram Výýýýýýzkzzkzkzkzkummm, ,,,, vývývývývývývovovovovovoj jjjjj aaaaaaa vvvzvzděděděd lávání                                            

PrPrPrPPrrPrioi ritní osa progogogoggggrararararararammmumumumumu: 3 – Roooooovnvnvnvnvnvnýýýýýý přístup ke kvalitnímu 

pppřpřpřp eeeededeededededeedededškolnímu, prprprprprprprimimimimimimimááááárárnínnínínínínín mumumumumumu a a a a aaa sekundárnímu vzdělávání

ČíČíČííísslslooooooo o projektu: CZCZCZCZCZCZCZCZ.0.0.0.0.0.000.0.0. 2.2.22222.2.222.3333333.3 6868686888/0/0/0/0/0/0.0.0.0.0.000///0//// .0/15______00000000000000000 5/5/5/5/5/5/555 00000000000000000000000000012121212121211

OOOObObObObO dddddddoddd bí realizazaaaaaacccccec : : :: 111.1.1. 4 4 44444. 20202020202 16 –––––– 3 3 3 3 3 31. 3. 201818181818818188

VVVVVVVýVýýVýýVVV šššššššeš  fi nanční popopopopoppoddddddpdddd ory: Kč 2.7575757575750.0000 972,-  (10000000%0%0%0%0%0%0%0%0% d d d d d dotototototototottaaaaaaaca e)))))



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)

Podpora výuky plavání
Program: MŠMT - Podpora výuky plavání v základních ško-

lách v roce 2018 (II. etapa)

Realizace: květen - červen 2018

Obdržená dotace: 17 500 Kč

Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

Charakteristika projektu:

Dotace byla využita na fi nancování dopravy žáků 1. a 2. tří-

dy do plavecké školy Zlín.

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

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 akcí pro ro-

diče a veřejnost.

V rámci projektu byla vydána kuchařka místních krajových 

receptů a výukového materiálu (pracovního listu). 

Kašavský běh - 25. ročník
Program: Fond Zlínského kraje - MaS01-18 Jednorázové 

akce v oblasti mládeže a sportu pro rok 2018

Realizace: 23. 5. 2018

Obdržená dotace: 9 000 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.
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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

Skupinový branný závod se běžel 29. 9. 2017. Nejmladší 

žáci běželi podle růžových značek. Starší žáci měli trať vy-

značenou žlutou barvou. A nejstarší kategorie dostala GPS 

a závodníci se museli orientovat podle zadaných souřad-

nic. Na trati je také čekaly různé úkoly. Museli určovat do-

pravní značky, znát základy první pomoci, poznávat vět-

vičky stromů, doplňovat kvíz a plnit spoustu dalších úko-

lů. Trať vedla lesem i po louce, přes potůčky, z kopce i do 

kopce. 

Na organizaci závodu se podíleli kromě učitelů i starší žáci 

a rodiče.

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 vzdělávání 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 soutěže
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REKONSTRUKCE 

A OPRAVY ŠKOLNÍ BUDOVY

Základní škola Kašava

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:

•  kompletní rekonstrukce učebny 1. třídy (vybroušená a na-

lakovaná podlaha, nová interaktivní tabule, vestavěný ná-

bytek, koberec, odpadkové koše, přívod teplé vody, dve-

ře, výmalba)

•  rekonstrukce počítačové učebny (přesun PC, nové rozvo-

dy, dataprojektor)

•  rekonstrukce kabinetu speciálního pedagoga (výmalba, 

kancelářský nábytek, vybavení)

•  nové osvětlení školních dílen

•  výmalba části školní družiny 

Mateřská škola Kašava

• nové příčky na sociálním zařízení, 

drobné opravy



VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Ve školním roce 2017/2018 školu nenavštívila kontrola 

České školní inspekce.

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Přehled hospodaření školy s fi nančními prostředky od zři-

zovatele školy ve výši 2 084 500 Kč za kalendářní rok 2017 

byl zpracován ke dni 31. 12. 2017 a byl schválen Zastupitel-

stvem obce Kašava.

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2017 je v příloze 

této výroční zprávy (Příloha č. 2).

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 2017/2018 se podařilo díky sponzorským 

darům a dotačním projektů na nejrůznější výzvy získat do 

rozpočtu školy navíc 1.289.475 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 276 871 Kč

Podpora výuka plavání MŠMT - Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa) Podpora výuky plavání 17 500 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 MaS01-18 Jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu pro rok 2018 Kašavský běh - 25. ročník 6 900 Kč

Nadace Synot Grant školství a zájmové činnosti Nadace Synot 2017 Kašava - cestou necestou 10 000 Kč

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

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

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

  v Chorvatsku, učební pomůcky 18 000 Kč

Obec Držková Individuální žádost Rodilý mluvčí AJ, rekreační pobyt žáků 9. třídy v Chorvatsku 10 000 Kč

Obec Lukov Individuální žádost Rodilý mluvčí AJ, učební pomůcky 6 000 Kč

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Kašava Individuální žádost Vybavení, odměny pro žáky, školní akce 57 056 Kč

CELKEM   1.289.475 Kč

Výnosy z pronájmu tělocvičny: 78 860 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 čtvrtým 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 ak-

tuálně informováni na školních webových stránkách 

www.zsamskasava.cz. 

Nově jsou na webových stránkách školy zveřeňovány i pří-

spěvky a fotografi e z vyučovacích hodin, na jejichž publi-

kování se podílejí sami vyučující. Cílem je veřejnosti uká-

zat, jak učíme, jakými formami a metodami s žáky pracu-

jeme. Ve školním roce bylo na webových stránkách touto 

formou prezentováno 97 vyučovacích hodin. Články byly 

zveřejňovány a distribuovány rodičům také v tištěné podo-

bě Školního zpravodaje.

Naše webové stránky se i letos dočkaly vysokého oceně-

ní, a to v soutěži školních webů Scool Web 2018. V katego-

rii školních stránek základních škol se naše webovky pro-

bojovaly do fi nálového kole mezi 10 nejlépe hodnocených 

stránek.

Pozvánky na akce jsou prezentovány také na webových 

stránkách zřizovatele Obce Kašava www.kasava.cz.

Školní nformační systém EduPage

Ve školním informačním systému EduPage využíváme vět-

šinu dostupných modulů, které systém nabízí.

Přístup do systému mají pod svými uživatelskými účty žáci, 

jejich zákonní zástupci a pedagogičtí zaměstnanci školy.

Facebookový 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 2017/2018 bylo na Fa-

cebooku registrováno k odběru (uživatelé označili stránku 

„To se mi líbí“) 311 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 96 odběratelů. Cel-

kem je na YouTube zveřejněno 65 propagačních a výuko-

vých videí s 65 040 zhlédnutí.

Informační kanál kabelové televize

Touto formou jsou zveřejňovány kontakty, aktuální po-

zvánky na akce, jídelní lístek a další informace, které jsou 

vysílány prostřednictvím informačního kanálu občanům z 

Kašavy, Držkové a Vlčkové.

Informace z kabelové televize jsou publikovány také na 

webových stránkách Obce Kašava.
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Tisk a vývěsky
Ve školním roce 2017/2018 škola svou činnost prezentova-

la v jarním vydání zpravodaje Okénko do Kašavy, Vlčkové a 

Držkové, který je bezplatně distribuován do všech domác-

ností v obcích Kašava, Držková a Vlčková (náklad 700 ks). 

Rubrika Škola z  jarního vydání je součástí přílohy výroční 

zprávy (Příloha č. 3)

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
27. 2. 2018  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 ochutnávka pomazánek a jiných dobrot, které se ob-

jevují v jídelníčku školní kuchyně. 

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.

Natáčení Českého rozhlasu
Před Velikonocemi natáčel dětský pěvecký sbor Slunéčko 

písně, které byly následně odvysílány v Českém rozhlase 

Zlín v programu Moravské děti.

PREZENTACE ŠKOLY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE LUKOV

Vedení školy informovalo o činnosti školy také rodiče žáků 

5. třídy ZŠ Lukov, a to na třídních schůzkách probíhajících 

v lednu 2018. Cílem setkání bylo oslovit rodiče, kteří zvažu-

jí, kterou školu vybrat pro další vzdělávání od 6. třídy.
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KONTAKTY

ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, 

příspěvková organizace, Kašava 193, 763 19 Kašava 

IČO: 71003746 

IZO: 600114287 

Datová schránka: 22kmeav 

Webové stránky: www.zsamskasava.cz 

Facebook: www.facebook.com/skola.kasava 

Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Vlk 

Telefon: +420 731 440 493 

E-mail: 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 2017/2018 odvedli 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 vý-

chově 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 2017/2018 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 opakovaně dokazuje, že mu záleží na dobrém fungování školy v obci. Díky 

jeho zkušenostem a aktivní činnosti v oblastech získávání dotačních titulů získal i ve škol-

ním roce 2017/2018 pro školu nemalé fi nanční prostředky, které byly využity ke zhodnoce-

ní vnitřních 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: Certifi kát Rodiče vítáni

Příloha č. 2: Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2017

Příloha č. 3:  Informace o činnosti školy - obecní zpravodaj Okénko do Kašavy, Držkové 

a Vlčkové (jaro 2018)

Výroční zprávu školy vypracoval Mgr. Zdeněk Vlk, ředitel školy

V Kašavě dne 14. 10. 2018

…………………………………

  Mgr. Zdeněk Vlk, ředitel školy
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Mgr. 
Zden k Vlk

Digitáln  podepsal 
Mgr. Zden k Vlk 
Datum: 2018.02.28 
13:36:59 +01'00'
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ŠKOLAŠKOLA

OKÉNKO
do Kašavy, Držkové a Vlčkové

Získali jsme titul 
Zdravá školní 
jídelna 

Po dvouletém úsilí jsme se dočkali za-
čátkem září titulu Zdravá školní jídelna, 
který uděluje na základě přísných krité-
rií Státní zdravotní ústav. Získáním titulu 
jsme se zařadili mezi 65 oceněných zdra-
vých jídelen v ČR. 

Certifi kát převzala vedoucí školní jí-
delny Andrea Macíková s týmem kucha-
řek při Rodičovské kavárničce, která se 

uskutečnila 14. 9. 2017 - ocenění přijely 
předat lektorky projektu Ivana Lukašíko-
vá a Jana Doležalová.

Paním kuchařkám a všem zaměstnan-
cům, kteří se na získání titulu Zdravá škol-

ní jídelna podíleli, děkuji za jejich práci, 
která vede ke stále lepšímu a zdravějšímu 
stravování našich dětí.

 
 Zdeněk Vlk

Významné ocenění 
pro naši školu 

Dne 7. 11. 2017 se naše škola dočkala významného ocenění za přínos k 
rozvoji environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji 
v roce 2017. Slavnostní předávání se uskutečnilo na konferenci o environ-
mentální výchově ve Zlíně.

Tímto děkuji koordinátorce Zdeňce Krmáškové, aktivním zaměstnan-
cům a šikovným žákům za realizaci nejrůznějších projektů a vzdělávacích 
aktivit v oblastech ochrany přírody.

 Zdeněk Vlk

Uklízeli 
jsme Kašavu 

Cílem celostátního projektu 72 hodin 
je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat 
jim, že stačí málo, aby společně dokázali 
mnoho. Přesvědčit je, že jsou sami schop-
ní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit 
je spolupracovat a víc vnímat svět kolem 
sebe.

Na podzim se do projektu zapojilo 74 
žáků a pět dospělých. Ve středu 11. října 

se v jednu hodinu odpoledne vydaly od 
školy různými směry tři skupiny. Skupi-
na žáků z 1. stupně se vydala směrem ke 
Křížové cestě. Žáci 6. a 7. ročníku šli smě-
rem k Vrzavým skalám a naši nejstarší žáci 
směřovali na Vančici. Cestou se opět sbí-
raly odpadky, které neukáznění spoluob-
čané neustále vyhazují do přírody. Opět 
bylo nasbíráno několik pytlů plechovek, 
PET láhví a jiného odpadu, který rozhod-
ně do přírody nepatří.

Svojí ochotou opět naši žáci ukázali, 
že jim příroda není lhostejná.

 Zdeňka Krmášková

Slunéčko zazpívalo 
v Českém rozhlase 

Před Velikonocemi natáčel školní pěvecký sbor Slu-

néčko písně, které se odvysílaly v Českém rozhlase Zlín 

v programu Moravské děti. Záznam si máte možnost 

poslechnout na webových stránkách Českého rozhlasu 

Zlín v článku „Slunéčka, která se pořád usmívají“ nebo na 

školních webových stránkách skola.kasava.cz.

Děkujeme paní redaktorce Saskii Mišové za hezké 

chvíle při natáčení písní a rozhovorů. 

 Zdeněk Vlk

PŘÍLOHA 3.
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EDISON – slovo složené z počáteč-
ních písmen šesti dalších se společnou 
spojnicí představující sbližování mladých 
lidí odlišných kultur, poznávání zvyklostí 
a tradic, jejich mateřských zemí a přináše-
jící svěží vítr do stereotypu všednodenní 
výuky. To je projekt, který pořádá meziná-
rodní studentská organizace AIESEC, jejíž 
nabídky v letošním školním roce využila 
i naše základní škola v Kašavě.

V posledním únorovém týdnu, v době 
nejmrazivějšího počasí, dorazila šestice 
studentů z Costa Ricy, Číny, Taiwanu, In-
donésie a Indie. Na velké formality neby-
lo díky počasí ani pomyšlení, po rychlém 
představení si studenty rozebraly a od-
vezly do teplých domovů hostitelské ro-
diny.

V pondělí ráno se všichni studen-
ti představili žákům naší školy. Po krátké 
poradě a seznámení s celotýdenním pro-
gramem se již někteří podle předem při-
praveného harmonogramu vydali do tříd 
a začali pracovat se žáky. Pro naše hos-

ty to představovalo pořádný kus práce 
a přípravy, protože se vystřídali postupně 
ve 4. a 5. třídě a všech ročnících druhého 
stupně, takže museli s rozmyslem zvolit 
vhodnou formu prezentace a aktivit, aby 
děti zaujali.

Určitě se vše povedlo ke spokojenos-
ti zúčastněných, neboť od prvního dne 
se nepředstavovali jen studenti, ale také 
naši žáci. Ti měli připravený program – 
nejprve seznámili cizince s naším tradič-
ním valašským krojem a k všeobecné ra-
dosti pak do krojů oblékli všechny stu-
denty a naučili je dva tance.

Následující den si studenti s našimi 
dětmi zahráli kin-ball, pro některé zce-
la neznámou hru, a tak sami získali nové 
sportovní zkušenosti. 

Třetí den našeho projektu si užili nej-
více žáci vyšších ročníků – Floria se zamě-
řila na seznámení s Taiwanem, svou rod-
nou zemí, a tradičními pokrmy této země. 
Ernesto vylíčil, jak dokáže být jeho rodná 
země Costa Rica díky rozmanitosti živo-

čichů velmi nebezpečná. Chenglong-A-
dam dětem ukázal, jak v Číně pečují o je-
jich národní poklad – medvídky pandy 
a jak dokážou tito roztomilí tvorové po-
zlobit své ošetřovatele. Také jsme viděli 
a slyšeli tradiční čínské nástroje – drnka-
cí, podobný kobze, a dvoustrunné hous-
le zvané Er Hu. Hodně jsme si užili prak-
tickou ukázku, jak zacházet s čínským 
„příborem“ – hůlkami. Anuj se tentokrát 
v osmé třídě pustil do téměř fi losofi cké 
úvahy, co ho, v jeho rodné Indii, formo-
valo, když měl tolik roků co naši žáci – vě-
řit sobě a tomu co dělám, najít si svůj ži-
votní cíl a vyzařovat lásku celému svému 
okolí. Povídání opravdu zaujalo, protože 
celou dobu všichni pozorně naslouchali. 
Závěrem vážnou atmosféru odlehčil spo-
lečný tanec.

Čtvrtý den představili své prezenta-
ce naši žáci stážistům. Přiblížili jim Kašavu 
a nejbližší obce, Muzeum v přírodě v Rož-
nově pod Radhoštěm a hlavní město Pra-
hu. Naši hosté si tak mohli udělat před-

Spolupráce se zahraničními studenty
 – mezinárodní projekt EDISON

Studenti v kašavských krojích Studenti představují své země našim žákům Kin-ballový turnaj

Setkání studentů se starostou obce Kašava Josefem Jarcovjákem Sportování s dětmi z 1. stupně

Naši žáci přestavují studentům Kašavu a okolí Loučení se studenty
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stavu nejen o Valašsku, ale také o nejpěk-
nějších místech našeho hlavního měs-
ta. Svými postřehy ze života v USA při-
spěl i rodilý mluvčí Mario Taravella, vyu-
čující konverzaci v angličtině. Nechyběla 
ani návštěva p. starosty Josefa Jarcovjá-
ka a nakouknutí do nové místní knihov-
ny. Sešlo z naplánované vycházky po obci 
a okolí, čehož studenti velmi litovali, ale 
bohužel nebyli vůbec připraveni na mra-
zivé počasí, které je nemile zaskočilo.

Závěrečný den projektu EDISON pa-
třil především našim nejmenším. Žáčci 
z první až třetí třídy si společně se stážisty 
zasportovali při závodivých hrách, přeta-
hovali se lanem a zacvičili si na stanoviš-
tích. Na žáky druhého stupně čekal zby-
tek prezentací našich zahraničních hos-

tů. Poslední dvě vyučovací hodiny stu-
denti obešli všechny třídy a rozloučili se 
s našimi dětmi, od nichž dostali na památ-
ku obrázky a různé vlastnoručně vyrobe-
né dárečky. Čínská dívka Yuhan připravila 
malý, ale velmi krásný dárek – jméno ob-
darovaného vlastnoručně namalované 
štětcem na červeno zlatý ruční papír, kte-
rý měla pro tuto příležitost nachystaný. 

V odpoledních hodinách se se v cuk-
rárně u Šarmanů neformálně s našimi 
hosty rozloučilo vedení školy a učitelé 
a společně s hostitelskými rodinami po-
seděli, popovídali si o prožitých zkuše-
nostech, jak ve škole, tak v rodinách. 

Touto cestou bychom chtěli vřele po-
děkovat všem rodinám, které se obětavě 
staraly o stážisty a dokázaly jim vytvořit 

zázemí, na které budou všichni velmi sr-
dečně vzpomínat. Celá skupina studentů 
odjížděla se smutkem v očích i srdci, pro-
tože naše škola byla jejich posledním pů-
sobištěm. Podle jejich slov jsme byli ško-
lou, která jim, společně s rodinami, nejví-
ce otevřela náruč a ukázala opravdovou 
pohostinnost lidiček žijících v tomto pře-
krásném kraji.

Věříme, že projekt EDISON bude pro 
naše děti další velkou motivací pro výu-
ku cizích jazyků, a to především angličti-
ny, kterou si tak mohly vyzkoušet a zažít 
na vlastní kůži. Určitě se v budoucnu opět 
do něčeho podobného pustíme.

 Jana Šindelářová

Koncem září proběhl na naší škole 

branný závod. Žáci byli rozděleni do tří 

kategorií, pro každou skupinu byla při-

pravena jiná trať. Nejmladší žáci běže-

li podle růžových značek. Starší žáci měli 

trať vyznačenou žlutou barvou. A nej-

starší kategorie dostala GPS a závodníci se museli orientovat podle 

zadaných souřadnic. Na trati je také čekaly různé úkoly. Museli určovat 

dopravní značky, znát základy první pomoci, poznávat větvičky stro-

mů, doplňovat kvíz a plnit spoustu dalších úkolů. Trat vedla lesem i po 

louce, přes potůčky, z kopce i do kopce. Počasí nás nezklamalo a tak 

se závod vydařil. Poděkování patří manželům Matuškovým, manže-

lům Minaříkovým, paní Janatové, paní Horsákové, panu Jakubovi, Ale-

ně Machalové, Tereze Langerové, Vendule Řezníčkové, Pavlíně Štěpá-

nové, Petře Dočkalové a Jakubu Tomášovi za pomoc s přípravou a or-

ganizací závodu. 

Děkujeme také Nadaci Synot, která fi nančně v rámci Grantu škol-

ství a zájmové činnosti tuto akci fi nančně podpořila.

 Zdeňka Krmášková
Vítězný tým nejstarší kategorie

Dětský karneval 
V sobotu 3. 3. 2018 bylo v kašavské 

Orlovně veselo – konal se tu totiž Dětský 

karneval, který pro děti i rodiče uspořáda-

lo Sdružení rodičů spolu s učitelkami ma-

teřské školy.

Děti i rodiče přišli v krásných kostý-

mech, nechyběly různé soutěže, tanec, 

dobré občerstvení a bohatá dětská tom-

bola.

Děkuji paním učitelkám a rodičům za 

přípravu a organizaci tohoto veselého 

odpoledne. 

 Zdeněk Vlk

Branný závod Kašava – cestou necestou 
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Lyžařský kurz Čenkovice

Den učitelůHolky zatančily 
seniorům 
na Burešově

Holky, které navštěvují pod vedením 
Andrey Jurčíkové zájmový kroužek Ae-
robik, udělaly svým tanečním vystoupe-
ním radost seniorům v Domově pro se-
niory Burešov ve Zlíně. Ve čtvrtek 21. 12. 
2017 seniorům na vánoční besídce neje-
nom zatančily, ale i zazpívaly několik vá-
nočních písní a koled.

Děkuji paní Jurčíkové a Sovadinové za 
organizaci a zprostředkování této krásné 
akce, na které holky svým vystoupením 
rozzářily oči mnoha seniorů ve Zlíně.

 Zdeněk Vlk

Vzdělávání učitelů
V naší škole se nevzdělávají pouze 

žáci, ale také učitelé. V úterý 13. 2. 2018 

byli naši učitelé matematiky na školení 

Reálné experimenty ve výuce matema-

tiky. Učitelé se naučili některé nové akti-

vity, které mohou využít ve výuce s žáky.

Vzdělávací kurz probíhal v rámci pro-

jektu Naše škola – naše radost, ve kterém 

spolupracujeme s Místní akční skupinou 

Vizovicko a Slušovicko.

 Martin Vávra

Na den 28. 3. vychází každoročně Den učitelů, který si v České republice připomínáme u pří-
ležitosti výročí narození Jana Amose Komenského. V tento den osobně popřáli našim učitelům 
starosta a místostarostka Obce Kašava Josef Jarcovják a Marie Zbranková. Zdeněk Vlk
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Záleží na úhlu pohledu
Jak jste se na vozík dostal? Jaké je to žít s postiže-

ním? Může mít člověk na vozíku rodinu, zájmy, praco-
vat? Mohou lidé na vozíku sportovat, a jak jsou uzpů-
sobeny sportovní aktivity? Mohou lidé na vozíku jít za 
zábavou? A není hloupé říci jít a chodit v blízkosti člo-
věka, který vozík využívá? 

Na takové otázky a mnohé další se žáci 8. a 9. třídy 
mohli zeptat Toma Helískav  rámci speciálně pedago-
gického programu.

 
 Aneta Miklová

Do školy se nebojíme 
Již 6. rok spolupracuje naše mateřská škola se zá-

kladní školou v rámci projektu „Do školy se nebojíme“, 

který je určen budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. 

Do pravidelného setkávání se zapojily i děti a učitelky 

z Mateřské školy Držková.

Připravujeme nejen budoucí prvňáčky, ale i jejich 

rodiče na vstup do školy. Při společných setkáních se 

předškoláci i rodiče nenásilnou formou seznámí se 

školním prostředím, budoucími školními povinnost-

mi, s metodami vyučování, prostředím školy a učitel-

kami, které vyučují na 1. stupni naší školy.

Projekt probíhá převážně v 1. třídě naší základní 

školy a skládá se z několika společných vyučovacích 

hodin a schůzek s rodiči. Zdeněk Vlk

Diskuze s žáky 9. třídy

Rozhovor s učitelem 
Tomášem Juříčkem

1. Jaká byla Vaše cesta za učitelskou 
profesí? Pocházím z učitelské rodiny, tak-
že to bylo všechno tak nějak dané. 

2. Jak udržujete dobrou úroveň 
vzdělání u vašich žáků? Těžko :-)

3. Jak řešíte kázeňské problémy? Co 
Vám funguje? Když jsem chodil do školy 
já, byla univerzálním prostředkem facka. 
Ta fungovala spolehlivě. Mně zabírá větši-

nou domluva, případně písemka nebo vy-
zkoušení za „odměnu“. Někdy musí pad-
nout i nějaká ta poznámka.

4. Co by o Vás řekla vaše rodina 
a blízcí? To si netroufám říct. :D

5. Jaké jsou Vaše zájmy mimo výu-
ku? Z  počítačových her už jsem naštěstí 
vyrostl. Celý život hraju fotbal. Občas si jdu 
zaběhat, zacvičím si, přečtu si knížku nebo 
zajdu do hospody.

6. Máte nějaký svůj vzor, který Vás 
inspiruje? Žádný vzor, ke kterému bych 
vzhlížel asi nemám. Je to spíše naopak. 
Snažím se vyvarovat chyb, které vidím ko-

Exkurze v ZŠ a MŠ Dřevohostice
V rámci projektu „Naše škola – naše radost“, uspořádala Místní akční skupina Vi-

zovicko a Slušovicko dne 12. 3. 2018 vzdělávací exkurzi do městyse Dřevohostice. 
Za naši školu se exkurze zúčastnilo vedení školy a paní učitelka MŠ Petra Bořutová.

Navštívili jsme základní i mateřskou školu, prohlédli si vzdělávací prostory, 
setkali se s paní ředitelkou a učiteli. Cílem tohoto setkání bylo navázat kontakty 
s místními pedagogy, se kterými můžeme v budoucnu sdílet své zkušenosti při 
vzdělávání našich dětí.

Součástí exkurze bylo i setkání s panem starostou Dřevohostic a odborný semi-
nář na téma „Spolupráce školy a rodičů“.  Zdeněk Vlk

Společná fotografi e ze společného učení předškoláků a prvňáčků

lem sebe. Ne vždycky se to samozřejmě 
podaří.

7. Líbí se Vám v Kašavské škole?  Moc.
8. Je něco, co Vás ve škole překva-

pilo (mile/ne-
mile?). Poměr-
ně dlouho jsem 
si musel zvykat 
na začátky vyu-
čovacích hodin 
a absenci zvo-
nění.

Klára Černochová
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Model trávící soustavy – názornost nadevše…
V hodině přírodovědy jsme si názorně ukázali, jak funguje trávicí soustava. Místo zubů nastříhaly 

nůžky chleba, místo slin jsme přilili vodu a pak nám tuto směs místo stoliček rozmělnilo mačkátko na 
brambory. Dále šla „strava“ s přidaným barvivem do hltanu (kelímek bez dna) do sáčku (jícnu) a od-
tud do žaludku – velkého sáčku. Tam jsme jako žaludeční šťávy přidali potravinářské barvivo. Místo 
žaludečních svalů děti použily ruce. Ze žaludku šla kaše s dalšími barvivy (šťávy z jater a slinivky) do 
tenkého střeva – punčochy. Pak bylo vidět, jak se živiny vstřebávají do krve, neboli šťáva vytéká z pro-
stupné punčochy. No a tlusté střevo bylo simulováno papírovými utěrkami, které vysušily obsah stře-
va. Výsledné vyprazdňování střeva – punčochy se dětem líbilo snad nejvíce.  Hana Pospíšilová

O tom, jak v naší škole učíme, můžete aktuálně sledovat:
•  na našich školních webových stránkách SKOLA.KASAVA.CZ v rubrice AKTUALITY
•  na sociální síti Facebook: SKOLA.KASAVA
•  prostřednictvím tištěného informačního zpravodaje, který vychází 1x / měsíc

Matematická soutěž Pangea 3. místo v kraji, postup do republikového kola Tomáš Chlup
Recitační soutěž II. stupeň Účast v okresním kole v Napajedlích Sabina Pavelková, Nela Nedomová
Recitační soutěž I. stupeň 1. místo v okrskovém kole v Lukově Anežka Morávková, Michaela Křížková
Florbalový turnaj ve Slušovicích 1. místo Matěj Drábek, Milan Březík, Tadeáš Vyvlečka, 
  Jakub Řezníček, Štěpán Průcha, Jan Jurčík, 
  Ondřej Kráčalík, Jiří Čuba.
Badmintonový turnaj družstev 1. místo v okresním kole v Kašavě Nela Nedomová, Tereza Bařinková, 
  Jan Marcoň, Tomáš Křižka, Štěpán Průcha
Olympiáda v českém jazyce Účast v okresním kole (32. místo) Karolína Šišková
Trnavský běh 1. místo Lucie Třísková

Největší úspěchy našich žáků

Předvánoční tvořivé dopoledne Vánoční tvoření s rodiči v MŠ Návštěva kováře Stanislava Marconě

Výuka na UTB ve Zlíně Pravidelné cvičení dětí MŠ Tříkrálové koledování dětí MŠ

Netradiční vánoční posezení Žákovský parlament zorganizoval Strašidelný den První školní den 

Žákovský parlament 2017/2018


