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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

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

ková organizace, je úplná základní devítiletá škola. Součás-

tí školního areálu je základní škola, mateřská škola, školní 

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

vé fotbalové hřiště a nové dětské hřiště v přírodním stylu.

Rozlehlý areál školy se nachází v klidné části obce. V oko-

lí jsou lesy, louky a pastviny, areálem školy prochází Nauč-

ná stezka Kašava.

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

Co se nám daří?
-  podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími po-

třebami, žáků mimořádně nadaných, žáků prožívajících 
školní neúspěch 

-  podpora vztahu ke čtení – úzká spolupráce s obecní kni-
hovnou 

-  výuka anglického jazyka v mateřské škole, v základní ško-
le od 1. třídy

-  kvalifi kovaný rodilý mluvčí pro výuku anglického jazyka 
na 2. stupni

-  metoda CLIL – použití anglického jazyka ve většině vyu-
čovacích hodin na 1. stupni 

-  využívání moderních technologií ve výuce

-  pro rodiče dostupné informace prostřednictvím on-line 
informačního systému školy (prospěch, třídní kniha, do-
cházka, známky, akce, domácí úkoly, plánované písemné 
práce, suplování, rozvrh)

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

-  neformální setkávání s rodiči a žáky při společných akcích

-  spolek Sdružení rodičů a přátel školy podporující školní 
akce a vzdělávání

-  pestrá nabídka volnočasových aktivit pro žáky

-  adaptační kurzy pro žáky (stmelování kolektivu a budová-
ní dobrých vztahů)

-  žákovský parlament

-  aktivní trávení velkých přestávek pohybem

-  projekt Zdravá školní jídelna – zacíleno na zdravý život-
ní styl

-  možnost individuálního domácího vzdělávání zahrnující 
i metodickou podporu rodičů



ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

O chod základní a mateřské školy se ve školním roce 

2015/2016 staralo 34 zaměstnanců, jejichž pracovní po-

měr byl sjednán formou pracovní smlouvy.

Další pracovní poměry byly krátkodobého charakteru 

a byly řešeny dohodou o provedení práce či dohodou 

o pracovní činnosti.

Velkým přínosem pro školu byli zaměstnanci veřejně pro-

spěšných prací, jejichž fi nancování bylo zajištěno prostřed-

nictvím úřadu práce. Tito pracovníci se podíleli na správě 

a údržbě budovy školy a školního areálu.

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY ÚSEK FYZICKÝ POČET PŘEPOČTENÝ POČET

pedagogičtí pracovníci

 základní škola 17 15,22

 školní družina 1 0,80

 mateřská škola 3 3,00

nepedagogičtí pracovníci

 školní jídelna 5 4,10

 úklid 3 2,50

 účetní 1 0,90

 školník 1 1,00

 topič 1 0,50

 veřejně prospěšné práce 2 2

Nepedagogičtí zaměstnanci

Vlastimil Macík školník

Zdeňka Pospíšilová uklízečka

Markéta Třísková uklízečka

Zdeňka Holíková pomocná pracovnice (VPP)

Ladislav Drábek pomocný pracovník (VPP)

Marie Zbranková účetní

Andrea Macíková vedoucí školní jídelny

Jana Holíčková kuchařka

Marcela Krupíková kuchařka

Magdaléna Zbranková pomocná kuchařka

Markéta Třísková pomocná kuchařka

Zaměstnanci mateřské školy

Dagmar Chrastinová vedoucí učitelka MŠ

Petra Minaříková učitelka MŠ

Anežka Kovářová učitelka MŠ

Lucie Mestická uklízečka



PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

V základní škole působilo v různých časových obdobích 

školního roku14 učitelů, 3 asistentky pedagoga a jedna vy-

chovatelka školní družiny. Nově od 1. září 2015 začala ve 

škole vyučovat na 1. stupni základní školy Kamila Suku-

pová, na 2. stupni Martin Vávra a rodilý mluvčí anglického 

jazyka Mario Taravella. Ve školním roce 2015/2016 na ško-

le působil výchovný poradce (Martin Vávra), metodik pre-

vence sociálně patologických jevů (Zdeňka Krmášková), 

koordinátor školního vzdělávacího programu (Martin Váv-

ra), koordinátor a metodik informačních a komunikačních 

technologií (Zdeněk Vlk) a koordinátor environmentální 

výchovy (Zdeňka Krmášková). 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ FUNKCE ÚVAZEK OBDOBÍ

Mgr. Zdeněk Vlk ředitel školy 1,0000 2015/2016

Mgr. Martin Vávra, Ph.D. zástupce ředitele školy 1,0000 2015/2016

Mgr. Martina Vajďáková třídní učitelka I. třídy 1,0000 2015/2016

Bc. Věra Mitrengová třídní učitelka I. třídy 1,0000 1. 2. 2016 – 31. 8. 2016

Mgr. Věra Vlková třídní učitelka II. třídy 1,0000 2015/2016

Mgr. Pavla Holíková třídní učitelka III. třídy 1,0000 2015/2016

Kamila Sukupová třídní učitelka IV. třídy 1,0000 1. 9. 2015 – 30. 6. 2016

Mgr. Barbora Michálková třídní učitelka V. třídy 1,0000 2015/2016

Mgr. Jana Šindelářová třídní učitelka VI. třídy 1,0000 2015/2016

Mgr. Zdeňka Krmášková třídní učitelka VII. třídy 1,0000 2015/2016

Mgr. Vladimír Drápal třídní učitelka VIII. třídy 1,0000 2015/2016

Mgr. Daniela Zezulková třídní učitelka IX. třídy 1,0000 2015/2016

Ludmila Flámová učitelka 0,7727  1. 9. 2015 - 30. 6. 2016

Klára Černochová učitelka 0,1364  2015/2016

Mario Taravella učitel 0,1364 2015/2016

Radka Průchová asistentka pedagoga 0,6667  1. 9. 2015 - 30. 6. 2016

Petra Drábková asistentka pedagoga 0,8667  1. 9. 2015 - 30. 6. 2016

Bc. Věra Mitrengová asistentka pedagoga 0,8333 1. 9. 2015 - 31. 1. 2016

Petra Bořutová vychovatelka školní družiny 0,8000 2015/2016

Mgr. Jitka Kořístková učitelka rodičovská dovolená 2015/2016

Mgr. Lucie Holíková učitelka rodičovská dovolená 2015/2016

zleva sedící:  Věra Vlková, Radka Průchová, Barbora Michálková, Martin Vávra, Zdeněk Vlk, Vladimír Drápal, Pavla Holíková, 

Klára Černochová, Jana Šindelářová

zleva stojící:  Martina Vajďáková, Petra Drábková, Daniela Zezulková, Ludmila Flámová, Kamila Sukupová, Zdeňka Krmášková, 

Věra Mitrengová

nepřítomní:  Mario Taravella



DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Vzdělávání vyučujících vychází z  Plánu dalšího vzdělává-

ní pedagogických pracovníků 2015/2016 a Dlouhodobého 

plánu vzdělávání pedagogických pracovníků. Většina kur-

zů, kterých se vyučující zúčastnili, byly akreditovány MŠMT. 

Přímo ve škole byl uspořádán akreditovaný kurz Jak zalo-

žit čtenářský kurz aneb čtenářská dílna v  praxi, který byl 

fi nancován z prostředků projektu Vzdělávání pro budouc-

nost (56. výzva Operačního programu Vzdělávání pro kon-

kurence schopnost). Seminář, kterého se účastnili i peda-

gogové z okolních škol, byl zaměřen na teoretický základ 

pro založení a úspěšné vedení čtenářského klubu a na 

praktické návody, jak klub naplnit vhodnými čtenářskými 

aktivitami.

V  říjnu do školy zavítala ředitelka odboru hygieny dětí 

a mladistvých Mgr. Ivana Lukašíková, která pedagogické 

pracovníky seznámila v rámci projektu Zdravá školní jídel-

na s problematikou zdravého životního stylu u dětí školní-

ho věku.

Další vzdělávání bylo zaměřeno na stmelování kolektivu. 

Všichni zaměstnanci vycestovali 9. října 2015 na dvouden-

ní pobyt do Znojma, kde spolu s kolegy z partnerské zá-

kladní školy z Cerové absolvovali pod vedením lektora Pav-

la Rampase kurz zaměřený na řešení konfl iktů, komunika-

ci a syndrom vyhoření.

Ve druhém pololetí zahájila paní učitelka Zdeňka Krmáš-

ková specializační studium Koordinátor environmentální 

výchovy. Jedná se o studium k výkonu specializovaných 

činností v oblasti environmentální výchovy – v souladu 

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

vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 

a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění 

vyhlášky č.412/2006 Sb.

Další kurzy byly směřovány především na využívání no-

vých informačních a komunikačních technologií při výu-

ce a na používání nového školního informačního systému 

EduPage. 

Nedílnou součástí dalšího vzdělávání byly i vzájemné hos-

pitace, četba odborných publikací a časopisů, sledování 

odborných článků a diskuzí na internetu a sdílení vlastních 

zkušeností s kolegy na sociálních sítích.

Financování dalšího vzdělávání pedagogů

Státní prostředky: 17 947 Kč

Provozní prostředky: 8 210 Kč



ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ve školním roce 2015/2016 plnilo v základní škole povin-

nou školní docházku 146 žáků (k 30. 6. 2015). 

Školu navštěvují nejenom žáci z Kašavy a ze spádových 

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

kově a Zlíně.

Dva žáci plní povinnou školní docházku v zahraničí, a to 

v Itálii (žák 3. třídy) a v Norsku (žákyně 2. třídy).

Počtem žáků nedosahujeme na standardní průměrný po-

čet 17 žáků na třídu, proto naše škola patří mezi tzv. výjim-

kové školy. Díky vstřícnosti starosty a zastupitelů obce Ka-

šava byla škole udělena výjimka, díky které došlo ze stra-

ny obce k dofi nancování zvýšených výdajů na vzdělávací 

činnost školy -  a tím nemuselo dojít ke spojení ročníků na 

I. stupni.

 POČET ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 (STAV KE DNI 30. 6. 2016) 

 Ročník Kašava Vlčková Držková Lukov Ostatní CELKEM

 1. 9 1 1 0 0 11

 2. 10 3 2 0 1 16

 3. 8 4 0 0 1 13

 4. 12 1 3 1 1 18

 5. 14 2 4 0 0 20

 6. 6 3 6 7 1 23

 7. 6 4 2 4 0 16

 8. 11 5 1 0 0 17

 9. 8 1 2 0 1 12

 CELKEM 84 24 21 12 5 146



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 dle pravidel hodnocení vý-
sledků vzdělávání žáků, která jsou součástí školního řádu.
V průběhu školního roku se žáci 3., 5. a 7. ročníku zúčast-
nili SCIO testování „Stonožka“. Jednalo se o testy v oblas-
tech český jazyk, matematika, anglický jazyk, ostatní stu-
dijní předpoklady a klíčové kompetence. Ve většině testo-
vaných oblastí žáci prokázali, že ve srovnání s žáky z jiných 
škol mají průměrné znalosti.

 Hodnocení žáků na konci školního roku - I. stupeň ZŠ

 Ročník Počet žáků  Prospělo Prospělo Neprospělo
  ve třídě s vyznamenáním 

 1. 11 11 0 0

 2. 16 16 0 0

 3. 13 12 1 0

 4. 18 9 9 0

 5. 20 14 6 0

 CELKEM 78 62 16 0

 Hodnocení žáků na konci školního roku - II. stupeň ZŠ

 Ročník Počet žáků  Prospělo Prospělo Neprospělo
  ve třídě s vyznamenáním 

 6. 23 11 12 0

 7. 16 9 6 1

 8. 17 12 4 1

 9. 12 4 8 0

 CELKEM 68 36 30 2

POCHVALY ZA CELÝ ŠKOLNÍ ROK

Třídního učitele 74

Ředitele školy 52

Ředitelské pochvaly
Za první pololetí školního roku získalo nejvyšší ocenění 

od ředitele školy 21 žáků:

1. třída: Lucie Třísková

2. třída: Tomáš Holík

3. třída: Šimon Maděra, Zuzana Rexová

4. třída:  Milan Březík, Tomáš Chlup, Markéta Poľáková, 

Jakub Řezníček

5. třída: Kristýna Holíková, Štěpán Průcha

6. třída: Veronika Pavelková

7. třída: Matěj Horsák, Nela Nedomová, Jiří Topič

8. třída:  Kristýna Fryšarová, Kateřina Maděrová, 

Vendulka Řezníčková

9. třída:  Renata Khainová, Ludmila Marcoňová, 

Tereza Štelcová, Michaela Žáčková

Na konci školního roku bylo ředitelskou pochvalou 

vyznamenáno 31 žáků:

1. třída: Pavlín Daňková, Pavla Holíková, Lucie Třísková

2. třída: Martin Topič, Maxim Zbranek

3. třída: Šimon Maděra

4. třída: Jiří Pařenica

5. třída:  Nikola Daničová, David Hora, Hana Marušáková, 

Sabina Pavelková, Štěpán Průcha, Eliška Topičová

6. třída: Hana Mačková, Lucie Milarová, Tomáš Rexa

7. třída: Marcela Krupíková, Nela Nedomová, Jiří Topič

8. třída:  Petra Dočkalová, Kristýna Fryšarová, 

Kateřina Maděrová, Alena Machalová, 

Vendulka Řezníčková, Lucie Štrihová

9. třída:  Radek Březík, Renata Khainová, Michal Krupík, 

Ludmila Marcoňová, Martin Šarman, 

Michaela Žáčková

Kázeňská opatření za celý školní rok
Napomenutí třídního učitele 6

Důtka třídního učitele  6

Důtka ředitele školy  2

Snížený stupeň z chování  1

Zameškané hodiny
Ve školním roce 2015/2016 žáci zameškali celkem 8 588 

hodin, což je v průměru 58,8 hodin na jednoho žáka. 

Neomluvené hodiny se objevily u jednoho žáka, celkem 

se jednalo o 38 vyučovacích hodin.

Závěrečné vysvědčení žáků 9. třídy

Žáci ocenění ředitelskou pochvalou na konci školního roku

První vysvědčení prvňáčků



NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

Název akce Kolo Umístění Zapojení žáci 

Sapere – vědět, jak žít (I. kategorie) Celostátní 11. místo Jiří Pařenica (4. třída), Šimon Maděra (3. třída), 

   Nikola Daničová (5. třída), Leona Šarmanová (3. třída)

Sapere – vědět, jak žít (II. kategorie) Krajské 2. místo Petra Malinová (9. třída), Ludmila Marcoňová (9. třída), 

   Kristýna Fryšarová (8. třída) 

Recitační soutěž Okresní účast Nikola Daničová (5. třída), Sabina Pavelková (5. třída), 

   Lucie Milarová (6. třída), Kateřina Maděrová (8. třída), 

   Ludmila Marcoňová (9. třída)

Literární soutěž Utíkej, rychle utíkej! Oblastní čestné uznání Dominika Polepilová (9. třída) 

Sapere – vědět, jak žít (fi nálové kolo v Praze, 27. 4. 2016) Recitační soutěž – I. stupeň (okresní kolo v Napajedlích, 8. 6. 2016)

Recitační soutěž – II. stupeň (okresní kolo v Napajedlích, 8. 6. 2016)



NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

Název akce Kolo Umístění Zapojení žáci

Badmintonový turnaj okresní 1. místo Jan Marcoň (7. třída)

Atletické závody meziškolní 1. místo Lucie Třísková (1. třída), Šimon Maděra (3. třída), 

   Zuzana Rexová (3. třída), Sabina Pavelková (5. třída), 

   Milan Michalík (5. třída)

Kašavský běh meziškolní 1. místo Lucie Třísková (1. třída) 

Florbalový turnaj meziškolní 1. místo Jakub Řezníček (4. třída), Milan Březík (4. třída), 

   Milan Michalík (5. třída), Štěpán Průcha (5. třída), 

   Ondřej Kráčalík (5. třída), Tadeáš Vyvlečka (5. třída)

Ve stopě Trnavského běhu meziškolní 2. místo Lucie Třísková (1. třída)

Kašavský běh meziškolní 2. místo Štěpán Průcha (5. třída), Martin Šarman (9. třída)

Ve stopě Trnavského běhu meziškolní 3. místo Anna Michalíková (2. třída), Sabina Pavelková (5. třída), 

   Štěpán Průcha (5. třída)

Ve stopě Trnavského běhu (meziškolní kolo v Trnavě, 1. 10. 2015)

Atletické závody (meziškolní kolo ve Fryštáku, 14. 6. 2016)

Kašavský běh – Lucie Třísková (meziškolní kolo v Kašavě, 24. 5. 2016)

Florbalový turnaj (meziškolní kolo ve Fryštáku, 6. 4. 2016)

Badmintonový turnaj – Jan Marcoň (okresní kolo v Kašavě, 19. 4. 2016)



INTEGROVANÍ ŽÁCI

Ve školním roce 2015/2016 navštěvovali školu tři žáci s lehkým mentálním postižením. Vyučujícím při jejich vzdělávání byly 

k dispozici dvě asistentky pedagoga. Výuka těchto žáků probíhala podle individuálních vzdělávacích plánů. S žáky s lehkým 

mentálním postižením a jejich rodiči spolupracovala přímo na škole speciální pedagogická pracovnice Mgr. Iva Klenová. 

Podle individuálních vzdělávacích plánů byli vzděláváni i dva žáci, u kterých pracovnice pedagogicko-psychologické porad-

ny ve Zlíně a Kroměříži diagnostikovaly vývojové poruchy učení a jeden žák s vývojovými poruchami chování. Ti a další žáci 

navštěvovali v průběhu roku tzv. dyslektický kroužek, ve kterém se odborně proškolení vyučující individuálně věnovali jejich 

vzdělávacím potřebám. 

Ve školním roce 2015/2016 byl na škole vzděláván jeden nadaný žák dle § 17 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-

ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, který byl školským po-

radenským zařízením diagnostikován jako mimořádně nadaný. Tento žák byl vzděláván podle individuálního vzdělávacího 

plánu. 

Škola ve spolupráci s dalšími organizacemi vytvářela podmínky pro rozvíjení nadání žáků i jinými formami, jako jsou např. 

zájmové kroužky, účast na vědomostních olympiádách a soutěžích, zapojení se do sportovních soutěží a turnajů.

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. 2016.

Jméno žáka Název absolventské práce Vedoucí práce

Radek Březík Výroba energie, vedoucí práce Ludmila Flámová

Tomáš Gargulák Čtyřkolky Martin Vávra

Jan Chudárek Motory Ludmila Flámová

Renata Khainová  Život v Somálsku Jana Šindelářová

Michal Krupík Rybářství Vladimír Drápal

Petra Malinová  Kadeřnická profese Zdeňka Krmášková

Ludmila Marcoňová Začínáme s agility Pavla Holíková

Jiří Pisarčík SDH Kašava Petra Drábková

Dominika Polepilová Hudba Daniela Zezulková

Martin Šarman Potápění Martin Vávra

Tereza Štelcová Kůň a jezdectví  Věra Vlková

Michaela Žáčková Život Zdeňka Vlka, ředitele školy Zdeněk Vlk
Obhajoba absolventských prací

Obhajoba absolventských prací



ABSOLVENTI ŠKOLY

Umístění absolventů na středních školách

Čtyřleté gymnázium 2

Střední odborná škola s maturitou 7

Střední odborné učiliště 3

Radek Březík  Střední průmyslová škola polytech-

nická Zlín, obor Mechanik elektro-

technik

Tomáš Gargulák  Střední průmyslová škola polytech-

nická Zlín, obor Elektrikář - silno-

proud

Jan Chudárek  Střední škola Josefa Sousedíka Vse-

tín, obor Autotronik

Renata Khainová   Gymnázium Lesní čtvrť Zlín

Michal Krupík  Střední rybářská škola Vodňany, 

obor Vodní stavby v rybářství

Petra Malinová   Střední škola oděvní a služeb Vizovi-

ce, obor Kadeřník

Ludmila Marcoňová  Gymnázium Tomáše Garrigue Ma-

saryka Zlín

Jiří Pisarčík  Střední průmyslová škola Otrokovi-

ce, obor Automechanik

Dominika Polepilová  Střední průmyslová škola polytech-

nická Zlín, obor Ekonomika a podni-

kání

Martin Šarman  Integrovaná střední škola Centrum 

odborné přípravy Valašské Meziříčí, 

obor Kuchař

Tereza Štelcová  Obchodní akademie Tomáše Bati 

Zlín, obor Podniková ekonomika

Michaela Žáčková  Obchodní akademie Tomáše Bati 

Zlín, obor Veřejnosprávní činnost

Rozloučení žáků 9. třídy se školou

Vážený pane řediteli, vážení páni učitelé a paní učitel-

ky, milí žáci, žákyně a zaměstnanci školy, ráda bych vás 

jménem celé deváté třídy přivítala na tomto slavnostním 

ukončení školního roku a zároveň bychom se chtěli tím-

to proslovem s vámi rozloučit a společně zavzpomínat, co 

jsme společně v této naší úžasné škole zažili.

Dne 3. 9. 2007 jsme jako maličcí a hodňoučcí prvňáčci na-

stoupili do této školy. V první třídě se nás ujal tehdy pan 

učitel, nyní už náš pan ředitel, Zdeněk Vlk, se kterým jsme 

si svůj první školní rok pořádně užili a za to mu velice dě-

kujeme. Druhou a třetí třídou nás provedla paní učitelka 

Věra Vlková. Čtvrtou a pátou třídu jsme strávili spojení s le-

tošními sedmáky a tyto dva roky jsme prožili s  paní uči-

telkou Zdeňkou Krmáškovou. Celým druhým stupněm nás 

provedla paní učitelka Daniela Zezulková. Všem těmto uči-

telům, ale i těm, kteří nebyli jmenováni, mnohokrát děku-

jeme za trpělivost a za všechno, co pro nás udělali a co nás 

naučili. 

Do první třídy nás nastoupilo 13 a nyní, protože v průběhu 

těch devíti let někteří přišli a jiní odešli, nás odchází 12. Náš 

kolektiv se postupem času stále více stmeloval a myslím si, 

že odcházíme jako skvělá parta, která se bude občas schá-

zet, i když každý z nás už bude někde jinde. Společně jsme 

tudíž prožili spoustu báječných akcí a máme skvělé zážitky, 

na které nikdy nezapomeneme.

My všichni, kteří tady teď před vámi stojíme, vám všem dě-

kujeme za příjemnou společnost a budeme vzpomínat na 

všechno, co jsme s vámi prožili. Doufáme, že na nás i vy bu-

dete v dobrém vzpomínat. Milí spolužáci, važte si tak úžas-

né školy, kterou máte a taky toho, že se každoročně účast-

níte tolika akcí. Rádi se za vámi budeme vracet. 

Tímto se s vámi loučíme a doufáme, že na nás nezapome-

nete. My totiž na vás určitě ne!

Autorka: 

Ludmila Marcoňová



PREVENCE SOCIÁLNĚ -

- PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Škola vytváří Minimální preventivní program sociálně pa-

tologických jevů jako základní nástroj prevence. Školní 

prevence je na naší škole zajišťována prostřednictvím škol-

ního metodika prevence sociálně patologických jevů, kte-

rý při své práci spolupracuje s výchovným poradcem, ve-

dením školy a s třídními učiteli.

Hlavním cílem primární prevence na naší škole byla pře-

devším prevence v těchto oblastech: šikana, kriminalita 

a delikvence, alkoholismus a kouření, internetové nebez-

pečí (kyberšikana, kybergrooming, sexting, stalking), vul-

gární vyjadřování a chování, nevhodné chování a vystupo-

vání vůči vrstevníkům a dospělým

V oblasti prevence byla v tomto školním roce zajištěna 

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

a veřejnost. Vedle této osvětové činnosti se jeví za zásadní 

soustavné sledování chování jednotlivých žáků.

V případě narůstajících problémů byla přijímána účinná 

opatření ve spolupráci s třídními učiteli, výchovným po-

radcem, odborníky na dané oblasti, kurátorem oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí a rodiči.

Uskutečněné besedy a projekty:

-  Policista je náš kamarád - preventivní program s Policí ČR

-  Bezpečný internet - preventivní program s Policí ČR

-  Trestné řízení a zákonné předpisy - preventivní pro-

gram probační a mediační služby Zlín

-  Šikana a její nebezpečí - preventivní program s Unií 

Kompas Zlín

-  Hasík - preventivní program Hasičského záchranného 

systému Zlín

-  Normální je nekouřit - preventivní projekt podpory 

zdraví z Pedagogické a Lékařské fakulty Masarykovy uni-

verzity v Brně

-  Škola podporující zdraví - program sdružující školy, které 

se snaží vést děti i veřejnost ke zdravému životnímu stylu

-  Zdravé zuby - preventivní projekt podporující péči o chrup

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

tvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím záro-

veň bojovat proti dětské obezitě

-  Zdravá pětka - celorepublikový vzdělávací program za-

měřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé-

ho stravování

-  Nebezpečí na internetu - preventivní působení na žáky 

v hodinách výpočetní techniky

-  Buďme kamarádi – preventivní akce zaměřená na zdra-

votně postižené lidi

Preventivní programy s Unií Kompas Zlín

Preventivní program u Okresního soudu Zlín

Preventivní program Zdravé zuby

Projekt Zdravá školní jídelnaPreventivní program Vaření se Zdravou pětkou

Preventivní program 

Buďme kamarádi



VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Předpokladem pro vzdělávací a výchovnou práci ve škole je příjemné klima, fungující vztahy mezi žáky a učiteli, otevřená ko-

munikace s rodičovskou veřejností. O naplnění těchto předpokladů usiluje systém výchovného poradenství na škole. Čin-

nost výchovného poradce byla zaměřena na oblast profesní orientace vycházejících žáků, na zajištění péče o žáky se speciál-

ními vzdělávacími potřebami, na řešení výchovných a výukových problémů žáků. Během celého školního roku se na plnění 

těchto úkolů podílelo vedení školy, třídní učitelé, metodik prevence sociálně patologických jevů, asistenti pedagoga a zákon-

ní zástupci žáků. Při řešení závažnějších výchovných problémů byli ke spolupráci přizváni pracovníci Orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí Zlín a pracovníci Policie České republiky, případně další odborníci. 

Cenné informace o středních školách a nabízených oborech získali žáci 9. ročníku během návštěvy Úřadu práce ve Zlíně, kde 

proběhla prezentace oborů středních škol ve Zlínském kraji. Žákům bylo umožněno navštěvovat dny otevřených dveří na 

zvolených středních školách.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

Zápis dětí do prvního ročníku základní školy proběhl 

5. února 2015. Zápisem budoucí prvňáčky provázeli členo-

vé dětského divadelního kroužku Provaz, kteří se převlékli 

za různé pohádkové postavy, a učitelé vyučující na 1. stupni.

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 byly na zápis děti lépe připravené a se 

zapisujícími učitelkami dobře spolupracovaly.

Počet dětí u zápisu k povinné školní docházce  23

Počet rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky  7   

Přestup na jinou školu 1

Následné přijetí do 1. ročníku ZŠ od 1. 9. 2016 15  



ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

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 koordinátorem 

pravidelně setkávali, plánovali a připravovali různé akce, 

projekty a aktivity pro žáky. 

V březnu 2016 se naše škola zařadila mezi 108 škol v celé 

České republice, které jsou zapojeny do projektu Škola pro 

demokracii. Tento projekt si klade za cíl rozvíjet u žáků ob-

čanskou zralost, smysl pro demokracii a zodpovědnost. 

Více o projektu: www.skolaprodemokracii.cz. 

Volby do žákovského parlamentu 

V prvním pololetí proběhla ve škole volební kampaň kan-

didátů do žákovského parlamentu. Kandidovat mohli 

všichni žáci od 3. do 9. ročníku. Po několika pracovních se-

tkáních kandidátů se na chodbách školy postupně obje-

vovaly první volební plakáty. Někteří kandidáti oslovovali 

své potencionální voliče přímo o přestávkách nebo o vol-

ných hodinách. 

Začátkem školního roku proběhly ve škole volby do Žákov-

ského parlamentu. Všichni žáci školy měli možnost se vo-

leb dobrovolně zúčastnit a svým volebním hlasem podpo-

řit vybrané kandidáty.  

Vše proběhlo pod dohledem volební komise, která pečli-

vě kontrolovala jednotlivé voliče a celý průběh voleb. Kaž-

dý volič obdržel obálku a volební lístek, který za plentou 

vyplnil, vložil do obálky a poté před komisí vhodil do vo-

lební urny. 

Po ukončení voleb čekalo volební komisi sečtení volebních 

lístků a zpracování výsledků voleb. Následovala ustavující 

schůze žákovského parlamentu - všichni zvolení žáci složili 

společný slib a byli slavnostně jmenováni do funkce člena 

žákovského parlamentu. 

Aktivity žákovského parlamentu:

- Hodnocení obědů

- Velikonoční výzdoba tříd

- Fotosoutěž – Nejpovedenější jarní fotografi e

- Nejlepší prezentace ze školního výletu

- Barevný týden

- Sportovní odpoledne pro 2. stupeň

- Výběr příspěvku pro projekt Adopce na dálku

Volba do žákovského parlamentu                                 Ustavující schůze žákovského parlamentu               Ustavující schůze žákovského parlamentu 

Zvolení členové žákovského parlamentu     

Volební komise - sčítání hlasů                        Adopce na dálku dětí z Haiti           Barevný týden

         (Jordensky St. Bray, věk 11 let, Genése Charles, věk 11 let)



Oblasti, které žáci hodnotili nejlépe:

Škola pořádá akce určené i pro rodiče (vánoční besídka, výlety, podzimní odpoledne, divadelní představení,…). 93,0 %

Když něčemu při výuce nerozumím, mohu se přihlásit a zeptat. 89,0 %

Škola je dobře vybavena moderními počítači, projektory, interaktivními tabulemi a další technikou. 89,0 %

Škola pomáhá žákům rozvíjet svá nadání (umělecké, sportovní, ...). 88,8 %

Učitelé na naší škole umí učit. 87,6 %

Vážím si našich učitelů. 86,0 %

Myslím, že vedení a učitelé spolupracují tak, aby se škola rozvíjela a zlepšovala. 85,4 %

Oblasti, které žáci hodnotili nejhůře:

Líbí se mi, jak vypadají záchody ve škole. 34,0 %

Domácí úkoly dostávám v takovém množství, abych měl(-a) dost času na své záliby a odpočinek. 54,0 %

Ve školní jídelně se dobře naobědvám. 56,0 %

Když se mi ve škole opravdu daří nebo se velmi dobře chovám, učitel o tom informuje mé rodiče. 59,3 %

Škola má vhodné prostory pro převlékání žáků (šatny). 62,0 %

KLIMA ŠKOLY

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

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

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

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

ly k veřejnosti, ke komunitě, v níž škola funguje.

Pro zjištění klimatu školy využíváme každoročně dotazní-

kové šetření online aplikace Proskoly.cz. Zde se žáci ano-

nymně vyjadřují k chodu školy v oblastech prostředí a ma-

teriální zázemí, lidé, komunikace a vztahy, systém, pravi-

dla a hodnocení. Na základě takto zjištěných názorů žáků 

se snažíme prostředí školy a vztahy v ní neustále zlepšovat.

Dotazníkové šetření proběhlo v březnu 2016 a zapojili se 

do něj žáci 2. - 9. ročníku základní školy.



VZDĚLÁVÁNÍ 

A CELOŠKOLNÍ PROJEKTY

Jazykově-vzdělávací pobyt v Londýně

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konku-

renceschopnost se 30 žáků z naší školy zúčastnilo 

jazykově-vdělávacího pobytu v Londýně. Program 

zájezdu připravila CK Scholare. Navštívili jsme Windsor 

a Cambridge, v Londýně jsme viděli Houses of Parliament, 

Big Ben, Trafalgar Square, Hyde Park, Downing Street, 

Buckingham Palace, Science Museum a další. Pro všech-

ny byla nezapomenutelná jízda na obřím kole London Eye 

s výhledem na celé město a jedna cesta metrem ve špič-

ce. Tři dopoledne strávili žáci výukou s rodilými mluvčími 

na místní jazykové škole, kde získali certifi kát. Novou zku-

šeností bylo i ubytování v rodinách, tam si každý musel vy-

stačit s vlastními znalostmi angličtiny a všichni byli příjem-

ně překvapeni, jak se domluvili. 

Na zážitky bohatý pobyt pro žáky zdaleka neskončil jejich 

šťastným návratem do vlasti. Ještě před Vánoci zpracova-

ly smíšené skupinky prezentace, které předvedly před svý-

mi spolužáky v aule. Každou práci i výstup ohodnotili žáci 

2. stupně a učitelé body, které zahrnovaly kvalitu zpraco-

vání a vlastní průběh prezentace. 

Završením úspěšného projektu byla akce „PoAngliákovka“, 

která vznikla z iniciativy samotných žáků. Začala prezenta-

cí nejúspěšnějších prací před rodiči. Šikovné žačky osmé 

a deváté třídy přichystaly pro návštěvníky uvítací balíček 

s tradičními anglickými pochoutkami, byl to sendvič s tu-

ňákem, octové brambůrky, na stolech byly různé druhy ce-

reálií a podával se i tradiční černý čaj s mlékem, po němž 

někteří jistě nespali několik dní. Vlastní prezentace měly 

velký úspěch a zdá se, že prezentující byli dokonce méně 

nervózní. 

Po vydařené akci pro rodiče většina žáků zůstala na 

večerní program plný her i procvičení angličtiny. 

Pro žáky i učitele byl celý „projekt Anglie“ mimořádně 

úspěšný. Naše děti se v zahraničí projevovaly velmi ukáz-

něně a byly při výuce aktivní, což některým vydrželo i po 

návratu domů. Setkání s odlišnou kulturou a jejími zvyky 

nás také utvrdilo v tom, že „všude dobře, doma nejlépe“. Tý-

den v Londýně se pozitivně projevil i v běžné výuce anglič-

tiny, žáci jsou více motivovaní tím, že zažili skutečnou ang-

ličtinu ve skutečných situacích. 

Společné foto před Buckinghamským palácem Večerní pohled na Londýn z London Eye

Anglické pochutiny pro rodiče na PoAngliákovce Žáci prezentují své zážitky z Anglie před rodiči



Angličtina – 
Otevřená brána do světa

Výuku anglického jazyka považujeme za klíčovou, proto se 

v naší škole zaměřujeme na vzdělávání již v předškolním 

věku v mateřské škole. Výuka od předškolního věku dětí po 

2. třídu je zaměřena na mluvenou podobu cizího jazyka – 

poslech, zvuková podoba jazyka, písničky, říkanky, hry s ja-

zykem, reakce na pokyny, jednoduché odpovědi na otáz-

ky. Psaná forma jazyka je postupně začleňována od 3. roč-

níku. Navíc je na 1. stupni uplatňována metoda CLIL, kdy je 

cizí jazyk používán jako prostředek komunikace i v ostat-

ních vyučovacích hodinách. 

Kromě kvalitních učebnic a pracovních sešitů využívají 

kvalifi kované učitelky názorné didaktické materiály, pra-

covní listy, slovníčky a další publikace od osvědčených na-

kladatelství. V hodinách anglického jazyka se často využívá 

ICT technika (výukové programy, blended-learning).

Ve školním roce 2015/2016 začíná na druhém stupni 

vyučovat konverzaci v angličtině rodilý mluvčí Mario Tara-

vella, Američan s italskými kořeny. Jde o zkušeného peda-

goga, který již šestým rokem působí na Jazykovém gymná-

ziu ve Zlíně. Žáci ve vyučování procvičují běžné fráze, obo-

hacují slovní zásobu, to vše s reálnou osobou, což ještě více 

zvyšuje motivaci k  učení a pochopení smyslu osvojování 

si cizího jazyka. Rodilý mluvčí se stal zaměstnancem ško-

ly, což sice zvýšilo náklady na fi nancování, ale díky podílu 

obcí Kašava, Držková a Vlčková je tato nadstandardní služ-

ba udržitelná i do budoucna.

Výuka konverzace s rodilým mluvčím Mariem Taravellou

Rozvoj čtenářské gramotnosti – 
– Čtení pomáhá

Na podzim 2016 jsme se zapojili do projektu Vzdělávání 

pro budoucnost (51. výzva Operačního programu Vzdělá-

vání pro konkurenceschopnost). Díky projektu jsme moh-

li nakoupit 400 knih a dále rozvíjet čtenářskou gramotnost 

žáků. S  těmito knihami pracujeme v  hodinách, žáci mají 

možnost číst z knihy dle vlastního výběru. Spolu se čtenář-

skými dílnami jsme začali pravidelně navštěvovat obecní 

knihovnu. Děti se učí vybírat vhodné knihy, o kterých již 

od 1. třídy povídají referáty a vyjadřují své dojmy z četby, 

hlavní myšlenky zaznamenávají do čtenářských listů. Těm-

to aktivitám vděčíme za výraznější nárůst přečtených knih. 

Z dlouhodobého hlediska doufáme i ve zkvalitňování pro-

jevu a vyjadřovacích schopností při samotných prezenta-

cích přečtené literatury. 

Našim záměrem je nadále cíleně působit na žáky v rozvoji 

estetického cítění, budování kladného vztahu k literatuře, 

knihám a rozvíjet jejich kreativní a fantazijní myšlení. Cílem 

je děti nadchnout pro knihy v takové míře, aby četly pravi-

delně, rády a s porozuměním. 

Pravidelná spolupráce školy s obecní knihovnou v Kašavě Beseda s dětskou spisovatelkou Ivonou Březinovou



Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně

Již v roce 2014 byla díky doc. RNDr. Leoně Buňkové Ph.D. 

navázána velmi úzká spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati 

Zlín. 

Univerzita školního věku se u našich žáků těší velké obli-

bě. Během roku proběhlo několik návštěv v laboratořích. 

V rámci Univerzity školního věku žáci získali možnost pra-

videlně navštěvovat laboratoře Fakulty technologické, ve 

kterých se postupně seznamovali s odbornou technikou i 

postupy při biologických, fyzikálních i chemických experi-

mentech. Žáci si sami vyzkoušeli senzorické hodnocení ná-

pojů i přípravu tvarohových specialit. Byl jim představen 

nový vědecký obor obecně nazývaný „molekulární gast-

ronomie“ a nejvíc je v této části zaujala výroba „domácí“ 

zmrzliny pomocí kapalného dusíku. 

Díky projektu s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně byla napl-

něna řada klíčových kompetencí v reálných situacích - vy-

hledávání, třídění a propojování informací souvisejících 

s  fyzikou, chemií a přírodovědou, společné i samostatné 

pozorování, měření, experimentování a následné porov-

návání a zpracování získaných údajů, využívání získaných 

poznatků při řešení problémů a úloh z praxe a formulace 

závěrů na základě pozorování a pokusů, což významně při-

spělo k motivaci žáků k dalšímu vzdělávání v těchto příro-

dovědných oborech.



72 hodin pro Kašavu

aneb Do přírody vyrazíme, 

nepořádek uklidíme

Začátkem října se žáci a pedagogičtí pracovníci naší školy 

opět zapojili do celostátního projektu „72 hodin pro příro-

du“. Naším mottem tentokrát bylo heslo: Do přírody vyrazí-

me, nepořádek uklidíme.

Na úklidovou akci se shromáždilo před školou 68 žáků a 

7 pedagogických pracovníků s motykami, hráběmi a pyt-

li na odpadky. Rozdělili se na tři pracovní skupiny a vyrazi-

li k místním studánkám. Cestou se sbíraly odpadky, u kaž-

dé studánky se provedl úklid, vystříhala se přebujelá zeleň 

a nainstalovala lavička. 

Po návratu ke škole si děti opekly špekáčky, občerstvily se, 

a všichni odcházeli spokojeně domů s pocitem dobře vy-

konané práce.

Ukliďme svět, ukliďme Česko

aneb Pořádek mosí byt aj v Kašavě

V polovině dubna proběhl již 3. ročník celorepublikové 

úklidové akce zaměřené na úklid odpadků v přírodě. Naše 

škola se rozhodla také k této akci připojit. Do úklidu se za-

pojilo 93 žáků a 10 dospělých. Nejmladší žáci se vydali po 

cestě směrem na Vančici. Další skupinka šla sbírat odpad-

ky kolem Černého potoka. Nejstarší žáci dostali za úkol 

vyčistit břehy Dřevnice směrem do Teplice. Sedmáci čis-

tili autobusovou zastávku pod Rablinou. Sbírali také od-

padky v okolí Kameňáku, kolem hlavní cesty do Kašavy 

a na dolní zastávce v Kašavě. Poslední skupina uklízela 

okolí školy. Že byla úklidová akce úspěšná, o tom svědčilo 

množství nasbíraných odpadků. Za tři hodiny usilovné prá-

ce se podařilo vyčistit opět kus naší krásné přírody a nasbí-

rat 27 pytlů odpadu. Převážně se jednalo o PET láhve, pa-

pír nebo sklo. Také se podařilo odvézt 6 pneumatik, několik 

plechů a železo. Po návratu ke škole čekalo dobrovolníky 

občerstvení - před školou hořel oheň a brigádníci se mohli 

posilnit a posedět u táboráku. 



70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Oslava 70. výročí založení školy připadla na neděli 5. červ-

na 2016. Touto oslavou jsme si připomněli významnou 

událost, a to odhalení základního kamene školy na pod-

zim roku 1946. 

Oslava byla zahájena slavnostním obědem, kterého se 

účastnily významné osobnosti, které měly co do činění 

s  kašavskou školou za období sedmdesáti let její činnos-

ti. Pozváni přijali současní i bývalí učitelé, ředitelé a správ-

ní zaměstnanci, zastupitelé obce Kašava, zástupci okolních 

obcí a další významné osobnosti regionu.

Po obědě bylo přestřihnutím pásky otevřeno nově vysta-

vené dětské hřiště v přírodním stylu. Pásku přestřihli ředi-

tel školy Zdeněk Vlk, starosta obce Kašava Josef Jarcovják 

a zahradní architekt Jan Divila.

Slavnostní odpoledne pokračovalo kulturním vystoupe-

ním žáků a učitelů s pásmem Škola včera a dnes, soutěže-

mi pro děti, prohlídkou školy a vystoupením dětských sou-

borů při ZUŠ Morava.

Vítání hostů žáky školy (bývalý ředitel Zdeněk Panzar) Slavnostní oběd pro pozvané hosty ve školní jídelně

Slavnostní přípitek
Žáci školy předávali dárky pozvaným hostům 

(starosta obce Josef Jarcovják)

Žáci školy předávali dárky pozvaným hostům 

(bývalý ředitel Pavel Zwicker) Slavnostní otevření nového dětského hřiště v přírodním stylu



Přestřižení pásky u nového dětského hřiště v přírodním stylu 

(Jan Divila, Zdeněk Vlk, Josef Jarcovják) Vystoupení Dechového orchestru mladých a mažoretek

Sázení památného stromu před novým hřištěm Atrakce pro děti

Vystoupení dětí z mateřské školy Pohled na zaplněný areál fotbalového hřiště

Ocenění bývalých ředitelů školy Vystoupení dětského pěveckého sboru Slunéčko



Píseň v podání učitelů školy Scénka Škola včera a dnes v podání dětského divadélka Provaz

Spartakiáda v podání žáků a učitelů školy Folklorní vystoupení žáků 2. třídy

Společná píseň učitelů a dětského pěveckého sboru Slunéčko Výstava školních ročníkových fotografi í z let 1946 – 2016

Dětský den organizovaný Komunitní školou a místními spolky



SPOLUPRÁCE S RODIČI, 

SDRUŽENÍM RODIČŮ 

A PŘÁTEL ŠKOLY

Škola se snaží o co nejužší spolupráci s rodiči svých žáků. 

Věříme, že jedině nastolením atmosféry důvěry a vzájem-

ného respektu můžeme dosáhnout optimálního jednotné-

ho výchovného působení školy a rodiny.

Rodiče se zapojují do práce školy jak ve volených orgá-

nech, tak účastí na akcích a všestrannou podporou půso-

bení 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. 

Hodně rodičů se aktivně zapojuje do dění ve škole. Vedou 

některé zájmové kroužky, účastní se nejrůznějších projek-

tů jak v rámci vyučování, tak i mimo ně, jezdí jako dopro-

vod na třídní akce.

Rodiče mají možnost navštívit školu nejenom při dni ote-

vřených dveří a třídních schůzkách, ale i při neformálním 

setkání s učiteli nazvaným Rodičovská kavárnička. Rodiče 

se mohou účastnit i vyučování, a to po předchozí domluvě 

s vyučujícím a vedením školy. 

Velkou motivací při práci jsou všichni aktivní rodiče, kte-

ří jsou ochotni se ve svém volném čase zapojit do příprav 

a organizace akcí a aktivit vedoucích ke zpestření a zkvalit-

nění vzdělávání a výchovy na naší škole.

Významným pomocníkem při organizování a fi nancování 

vzdělávacích aktivit je spolek Sdružení rodičů a přátel školy 

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

ním roce 2015/2016 sdružení podpořilo vzdělávání v naší 

škole fi nanční částkou ve výši 54 959 Kč.

Rodičovská kavárnička Podzimní odpoledne s drakiádou

Mikulášské dopoledne Vánoční tvoření s rodiči

Vánoční besídka s jarmarkem Dětský karneval Dětský den



SPOLUPRÁCE ŠKOLY 

S OBCÍ A SPOLKY

Kromě úklidových akcí Kašavy a jejího krásného přírodní-

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

se žáci a zaměstnanci aktivně podílejí na bohatém kultur-

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

ní a pomoc při organizaci obecních akcí.
Kulturní vystoupení pro seniory z Kašavy a Zlína (červen 2016)

Prezentace školy při soutěži Vesnice roku (květen 2016) Vítání občánků (květen 2016)

Hudecké a gajdošské slavnosti (září 2015) Rozsvícení vánoční stromu (prosinec 2015)

Setkání se seniory (listopad 2015) Noc kostelů (červen 2016)

Dětský den v Kašavě
Kulturní vystoupení pro zlínské seniory 

(září 2015) Vánoční koledování v Kašavě (prosinec 2015)



SPOLUPRÁCE ŠKOLY 

SE ZUŠ MORAVA

Již 13 let naši základní uměleckou školu navštěvují peda-

gogové ze Základní umělecké školy Morava. Jedním ze 

záměrů ZUŠ je, aby učitel dojížděl za žákem a ne naopak. 

Tímto našim žákům umožňuje bez složitého dojíždění do 

Zlína vzdělávat se v nabízených oborech. 

V průběhu školního roku 2015/2016 dojíždělo a vyučova-

lo ze ZUŠ Morava 8 pedagogů: Radek Cahlík, Petr Černoch, 

Tomáš Černoch, Klára Černochová, Jiří Šón, Věra Vlková, 

Petr Pilát a Renata Ambrůzová.

Počet žáků ZUŠ Morava v Kašavě:

Hudební obor 58

Výtvarný obor 21

CELKEM 79

Dětský pěvecký sbor Slunéčko Dětský soubor Kašavská gajdošská 

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 dospě-

lých v obci a spádovém okolí. Se základní školou má spo-

lečné zázemí – prostory a vybavení. Prostředky, které obec 

do školy vkládá, tak mohou být maximálně využity nejen 

ve prospěch žáků školy, ale i veřejnosti.

Ve školním roce 2015/2016 uspořádala Komunitní škola ve 

spolupráci se školou a místními spolky Dětský den spojený 

se 70. výročím školy, začátkem prázdnin měly děti možnost 

strávit volné dny na příměstském táboře a na konci prázd-

nin byla pro nejmenší děti otevřena Prázdninová školička. 

V průběhu školního roku Komunitní škola otevřela vzdělá-

vací kurzy pro dospělé a 12 zájmových kroužků pro děti:

Zájmové kroužky Komunitní školy Kašava 
Kroužek Vedoucí Dětí Hodin

Angličtina pro nejmenší Věra Vlková 11 15

Badminton Vladimír Drápal 12 52

Divadélko Provaz Věra Vlková 10 52

Zdravotnický kroužek Zdeňka Krmášková 5 13

Mažoretky mladší Markéta Třísková 5 34

Mažoretky starší Petra Maňásková 6 34

Aerobik mladší Andrea Jurčíková 8 34

Aerobik starší Andrea Jurčíková 7 34

Fotbalový Petra Červenková 8 52

Šikovné ručičky Barbora Michálková 9 34

Pěvecký sbor Slunéčko Klára Černochová 29 54

Příprava na střední školu Martin Vávra, Daniela Zezulková 10 40

Příměstský tábor Harry Potter (červenec 2016)

Dětský den v Kašavě (červen 2016)

Prázdninová školička (srpen 2016)



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 školy se nebojíme

Do spolupráce jsou zapojeny nejenom děti, ale i jejich ro-

diče. V rámci projektu „Do školy se nebojíme“ se předško-

láci i rodiče nenásilnou formou seznamují se školním pro-

středím, budoucími školními povinnostmi, s metodami vy-

učování, prostředím školy a učitelkami, které vyučují na 

prvním stupni naší školy. Projekt probíhá převážně v 1. tří-

dě a skládá se z několika společných vyučovacích hodin, 

pohádkového zápisu a schůzek s rodiči:

-  Čtyři společné vyučovací hodiny předškoláků s žáky 

první třídy

- Ukázková vyučovací hodina v 1. třídě pro rodiče

-  Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků na 

téma „zápis do 1. třídy“

- Pohádkový zápis do první třídy

- Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Do školy se nebojíme – společné učení předškoláků s prvňáčky Pyžamový den v MŠ zorganizoval žákovský parlament

Ukázková hodina v 1. třídě



ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vzdělávání pro život

Tento projekt byl fi nancován z  dotací výzvy Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky pro-

jektu proběhly ve škole aktivity zaměřené na další vzdělá-

vání pedagogických pracovníků v oblastech rozvoje tech-

nických dovedností a individualizovaný rozvoj ústních ko-

munikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce. Dále 

došlo k nákupu nového vybavení odborné učebny pracov-

ních činností, žáci měli možnost rozvíjet svou anglickou 

slovní zásobu formou blended learningu.

Vzdělávání pro budoucnost

V rámci projektu, který byl fi nancován z dotací výzvy Ope-

račního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

proběhly ve školním roce 2015/2016 dvě aktivity: zahra-

niční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky a dílny čtení (více 

v kapitole Vzdělávací aktivity a celoškolní projekty).

Kašavský běh

Z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje získala naše ško-

la dotaci 9 000 Kč na uspořádání 21. ročníku přespolního 

Kašavského běhu. Běhu se zúčastnili soutěžící z okolních 

základních škol – Lukova, Zlína-Štípy, Fryštáku, Trnavy, Že-

lechovic, Ratiboře, Slušovic. Cílem akce je přispět ke zlep-

šení fyzické kondice žáků ve spojitosti s poznáváním okol-

ní krajiny. 

Učíme se Kin-ball společně

V prosinci se v kašavské tělocvičně hrál meziškolní turnaj 

v Kin-ballu, který byl podpořen částkou 10 000 Kč od na-

dace Synot.

Žádosti o dotace, které nebyly podpořeny:

-  Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělává-

ní (MŠMT) – 21 400 Kč

-  Oslava 70. výročí založení kašavské školy (Fond Zlínského 

kraje – sekce kultura) – 143 000 Kč

-  Oslava 70. výročí založení kašavské školy (Nadace Synot) 

– 109 000 Kč

-  Podpora zabezpečení ochrany škol (MŠMT) – 86 825 Kč

-  Erasmus+ Strategická partnerství (Dům zahraniční spolu-

práce) – 76 650 €



Rekonstrukce skleněných příček Výsadba ovocných stromů v okolí školy

Kabinet 1. stupně – po rekonstrukci (výmalba, koberec, vybavení) Učebna hudební výchovy

 Projekt Školička v přírodě – výstavba dětského hřiště v přírodním stylu  Projekt Školička v přírodě – výstavba dětského hřiště v přírodním stylu

REKONSTRUKCE

Učebny  -  výmalba učebny hudební výchovy, od-

stranění vestavěných skříní

Kabinety  -  výmalba kabinetu 1. stupně, nový kobe-

rec

  -  výmalba kabinetu fyziky, nový koberec

  -  vytvoření klubovny z  kabinetu 1. stupně 

(výmalba)

  -  výmalba sborovny

Školní areál  -  nové schody od hřiště směrem k budově 

školy

  -  dětské hřiště v přírodním stylu (povrcho-

vé úpravy, nové herní prvky, oplocení

  -  výsadba ovocných stromů v prostoru 

před tělocvičnou a za budovou školy

Budova školy -  nová krytina střechy nad žákovskými toa-

letami

  -  videotelefony

  -  čipovací zařízení, propojení se školním in-

formačním systémem EduPage

  -  rekonstrukce internetové sítě, Wi-fi  signál 

v celé budově školy a tělocvičny

Chodby  -  výmalba prostor schodiště do 1. patra

  -  rekonstrukce prosklených příček (nátěr, 

sklo nahrazeno lexanem)

  -  rekonstrukce sloupů u skleněných příček

  -  výmalba spojovacího krčku z budovy ško-

ly do tělocvičny

  -  výmalba chodby u kanceláří vedení školy 

a sborovny
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ŠKOLAŠKOLA

OKÉNKO
do Kašavy, Držkové a Vlčkové

Investujeme 
do vzdělávání

„Investice do vzdělávání jsou 
nejbezpečnější a často přináší 
nejvyšší úroky“

Prioritním cílem naší školy je přede-
vším zajišťovat co nejkvalitnější vzdělá-
vání dětí. K  tomu je nezbytná nejenom 
velmi dobrá práce učitelů, ale i vytváření 
a zdokonalování zázemí, ve kterém vzdě-
lávání probíhá. 

Kdo se pohybuje v  kašavské škole 
a v  jejím okolí, si jistě všiml, že se nám 
to daří. Za tyto příjemné a jistě potřeb-
né změny můžeme být vděčni především 
panu starostovi Josefu Jarcovjákovi. Ten 
dokázal svou pílí, moudrostí a schopnos-
tí orientovat se v dotačních titulech získat 

nejenom pro školu nemalé fi nanční pro-
středky, které byly využity ke zhodnoce-
ní budovy školy, jejich vnitřních prostor, 
i k fi nancování vzdělávacích aktivit pro 
žáky.  Za to mu patří velký dík.

Neustále je ale na čem pracovat, 
v mnoha oblastech máme ještě velké re-
zervy. Věřím, že i nadále budeme schop-
ni reagovat na dotační výzvy, které bu-
dou zajišťovat kvalitnější zázemí i pod-
mínky pro vzdělávání dětí z Kašavy a ši-
rokého okolí.

Co se nám 
v oblasti investic podařilo?

Výzdoba fasády nápisy 

a dětskými motivy

Také naši žáci přiložili ruce k  dílu. Li-

duška Marcoňová, Venďa Řezníčková, 

Kačka Maděrová a Míša Žáčková se dob-

rovolně (možná to zní jako vtip, ale oprav-

du dobrovolně!) rozhodly, že své posled-

ní dny prázdnin stráví ve škole tím, že si 

pro své mladší spolužáky připraví pře-

kvapení. Pomocí barev na stěnu se pusti-

ly do maleb pohádkových postaviček na 

stěny chodeb prvního stupně. Tak trochu 

jsem se této aktivity bál, ale jejich dílo se 

opravdu podařilo a výrazně zkrášlilo pro-

středí chodeb v  přízemí školy. Za to jim 

patří velký dík a doufám, že je tento druh 

malování nepřestane bavit a dříve, než se 

rozprchnou po středních školách, nám tu 

udělají ještě víc parády.

Zdeněk Vlk

Zateplení a výměna oken u tělocvičny a přístavby školy

Nová odborná učebna fyziky a chemie Zkrášlení žákovských toalet

Nový vchod do mateřské školy 

a parkovací místa

Výstavba dětského hřiště 

v přírodním stylu

PŘÍLOHA 1.



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 druhým 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 Šindelá-

řová. Zápisy z jednání jsou zveřejněny na webových strán-

kách školy.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

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

ve školní družině probíhalo na základě Školního vzděláva-

cího plánu školní družiny.

Ve školním roce 2015/2015 došlo na základě žádosti na Mi-

nisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy k navýšení ka-

pacity školní družiny na 60 žáků. Přihlášeným žákům se vě-

novala jedna vychovatelka s pracovním úvazkem 0,8.

Děti školní družiny se účastní akcí konaných základní ško-

lou, navštěvují zájmové kroužky základní školy, Komunitní 

školy Kašava, Základní umělecké školy Morava Zlín a dal-

ších externích organizací. Vánoční družinka 

Vánoční tvoření Výstava stavebnic ve Zlíně

Výstava Není tma jako tma ve Zlíně Úklid okolí školy



ŠKOLNÍ KLUB

Od druhého pololetí školního roku byl zahájen provoz 

Školního klubu. Jedná se o výchovnou a vzdělávací činnost 

pro žáky 5. – 9. třídy v době jejich volna.

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

ní vyučování na pravidelný kroužek, na autobus, nebo zde 

tráví volnou hodinu před odpoledním vyučováním. 

  Činnost školního klubu probíhal jak v  kroužcích, které 

školní klub nabízí, tak také volným programem (studium, 

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

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

zovými akcemi. Aktivity v době polední přestávky (hra Twister)

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Počet vydaných obědů:  

Dětem MŠ  5 530

Žákům ZŠ  20 736

Zaměstnancům  4 533 

Cizím strávníkům  5 198

CELKEM  35 997 

Vydaných přesnídávek  5 527 

Vydaných svačin  4 127 

Škola se v říjnu 2015 zapojila do projektu Zdravá školní jí-

delna. Cílem projektu je prostřednictvím deseti kritérií do-

kázat, že školní stravování je možné neustále zlepšovat 

a docílit tak toho, aby děti dostávaly nutričně hodnotnou, 

vyváženou a pestrou stravu, která dobře vypadá i chutná.

10 kritérií zdravé školní jídelny:

•   Pitný režim s omezením jednoduchých cukrů

•   Plánování jídelníčku dle nutričního doporučení ke spo-

třebnímu koši

•   Správné a bezchybné vedení spotřebního koše

•   Omezení používání dochucovadel a instantních dehydra-

tovaných směsí

•   Nepoužívání polotovarů vysokého stupně konvenience

•   Veřejně dostupný jídelníček

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

stvím soli

•   Výzdoba jídelny

•   Komunikace jídelny s rodiči, žáky a pedagogy

•   Čtvero ročních období – zařazování sezónních potravin

Beseda s rodiči MŠ na téma Zdravá školní jídelna

Beseda s rodiči ZŠ na téma Zdravá školní jídelna

Více zeleniny při školním stravování



PREZENTACE ŠKOLY 

NA VEŘEJNOSTI

Webové stránky

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

váni na školních webových stránkách http://skola.kasa-

va.cz. Ve druhém pololetí školního roku 2015/2016 byla 

správa webových stránek převedena do redakčního sys-

tému EduPage, díky čemuž se staly po grafi cké i uživatel-

ské stránce přehlednější. Za 8 měsíců bylo zaznamenáno 

172 000 přístupů.

Pozvánky na akce jsou prezentovány také na webových 

stránkách zřizovatele Obce Kašava http://www.kasava.cz.

Informační systém EduPage

Od 1. 2. 2016 začala škola využívat nový školní informační 

systém EduPage. Od druhého pololetí jsou kromě webo-

vých stránek využívány moduly třídní kniha, zadávání do-

mácích úkolů a písemných prací, suplování a rozvrh hodin.

V příštím školním roce budou tyto moduly doplněny o ko-

munikaci s žáky a rodiči, zápis známek, kalendář akcí, do-

cházku žáků, evidenci pracovní doby pedagogických za-

městnanců a o modul školní jídelna.

Přístup do systému mají pod svými uživatelskými účty žáci, 

jejich zákonní zástupci a pedagogičtí zaměstnanci školy.

Facebook

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 2015/2016 bylo na Fa-

cebooku registrováno k odběru (uživatelé označili stránku 

„To se mi líbí“) 231 uživatelů.

YouTube

Svou činnost škola propaguje také na webovém serveru 

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

továny videa a reportáže ze školních akcí. K odběru novi-

nek ze školního účtu YouTube je přihlášeno 31 uživatelů. 

Největší zájem zaznamenalo propagační video „Tančí celá 

škola“, které bylo natočeno k příležitosti 70. výročí založe-

ní školy (kamera Klára Černochová, střih žákyně 8. třídy Ka-

teřina Maděrová).

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.



PREZENTACE ŠKOLY 

NA VEŘEJNOSTI

Tisk a vývěsky

Ve školním roce 2015/2016 škola svou činnost prezentova-

la ve dvou vydáních zpravodaje Okénko do Kašavy (Pod-

zim 2015 a Jaro 2016), který je bezplatně distribuován 

v obcích Kašava, Držková a Vlčková. Rubrika Střípky ze ško-

ly z obou čísel je součástí přílohy výroční zprávy (Příloha 

č. 1 a 2). Svůj prostor má škola vyčleněn na vývěskách v ob-

cích Kašava, Vlčková a Držková – zde jsou zveřejněny kon-

takty, kalendář a aktuální pozvánky pro veřejnost.

Soutěž Vesnice roku

Koncem května navštívila školu hodnotící komise celostát-

ního kola soutěže Vesnice roku. Činnost školy byla prezen-

tována devíti komisařům a zástupcům z obce. Kromě vzdě-

lávání a prohlídky školy byly zmíněny aktivity v oblasti pro-

jektů, ekologických aktivit, spolupráce s obcí a spolky, zá-

jmového vzdělávání a činnosti žákovského parlamentu. 

Nechybělo vystoupení žáků - spartakiáda, zpěv pionýrů, 

breakdance, Kašavská gajdošská a dětský pěvecký sbor 

Slunéčko. I díky této prezentaci činnosti školy Obec Kašava 

vyhrála krajské kolo soutěže Vesnice roku a postoupila do 

celostátního fi nále.

Den otevřených dveří

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

ci mohli prohlédnout nejenom prostory školy a školky, ale 

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

chyběla ochutnávku pomazánek a jiných dobrot, které se 

objevují v jídelníčku školní kuchyně. Součástí tohoto dne 

proběhla v odpoledních hodinách také ukázková vyučova-

cí hodina v první třídě. Den otevřených dveří proběhl i při 

oslavě 70. výročí založení školy. V každé učebně byly vysílá-

ny školní propagační fi lmy a na chodbách měli návštěvníci 

možnost návštěvníci zhlédnout výstavu ročníkových foto-

grafi í od roku výstavby školní budovy v roce 1946.

Propagační materiály

V rámci propagace školy bylo vyrobeno několik propagač-

ních materiálů, které posloužily k  propagaci školy na ve-

řejnosti. Jednalo se o skládací informační brožuru (Příloha 

č. 4), Almanach k 70. výročí založení školy (Příloha č. 3), bu-

tony, nálepky a láhve. 

Banery v okolních mateřských školách

Banery, vyrobené za účelem propagace činnosti školy rodi-

čům z okolních obcí, byly umístěny v mateřských školách 

v době před zápisem dětí do 1. třídy. Se svolením ředitelek 

se objevily v mateřských školách Velíková, Držková, Březo-

vá a Hrobice. 



VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Ve školním roce 2015/2016 školu nenavštívila kontrola 

České školní inspekce.

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Přehled hospodaření školy za kalendářní rok 2015 byl zpra-

cován ke dni 31. 12. 2015 a byl schválen Zastupitelstvem 

obce Kašava.

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2015 je v příloze 

této výroční zprávy (Příloha č. 5).

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 2015/2016 se podařilo díky podání pro-

jektů na nejrůznější výzvy získat do rozpočtu školy navíc 

1 488 520 Kč (viz tabulka čerpání dotací).

Přehled čerpání dotací ve školním roce 2015/2016

OP VK - Vzdělávání pro budoucnost 896 390 Kč

OP VK – Vzdělávání pro život 288 517 Kč

Úřad práce - Veřejně prospěšné práce 271 846 Kč

Zlínský kraj - Fond mládeže a sportu 7 000 Kč

Nadace Synot - Učíme se Kin-ball společně 9 767 Kč

Obec Vlčková – Rodilý mluvčí 15 000 Kč

CELKEM 1 488 520 Kč

KONTAKTY

ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Kašava, 

okres Zlín, 

příspěvková organizace, 

Kašava 193, 763 19 Kašava 

IČO: 71003746 

IZO: 600114287 

Datová schránka: 22kmeav 

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

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

Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Vlk 

Telefon: +420 731 440 493 

E-mail, Skype: reditel@kasava.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 2015/2016 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 2015/2016 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 napomáhat budování kvalitnějšího zázemí pro vzdělá-

vání v naší škole.

Velký dík patří také panu Josefu Jarcovjákovi, starostovi Obce Kašava, kte-

rý svým jednáním a činností opět dokázal, že mu záleží na dobrém fungování školy 

v obci. Díky jeho zkušenostem a aktivní činnosti v oblastech získávání dotačních titulů zís-

kal i ve školním roce 2015/2016 pro školu nemalé fi nanční prostředky, které byly využity ke 

zhodnocení budovy školy, jejich 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:  Informace o činnosti školy - obecní zpravodaj Okénko do Kašavy, Držkové 

a Vlčkové (podzim 2015)

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

a Vlčkové (jaro 2016)

Příloha č. 3: Almanach 1946 – 2016 vydaný u příležitosti 70. výročí školy

Příloha č. 4: Propagační brožura školy

Příloha č. 5: Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2015

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

V Kašavě dne 14. 10. 2016

…………………………………

  Mgr. Zdeněk Vlk, ředitel školy

Výroční zpráva školy byla předána ke schválení Školské radě dne 14. 10. 2016.

Školská rada výroční zprávu schválila dne 14. 11. 2016.

Výroční zpráva byla zaslána zřizovateli dne 28. 11. 2016.
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Přivítali jsme 
nové žáky

Na začátku školního roku 2015/2016 

jsme v naší škole slavnostně přivítali nové 

žáky. Nejednalo se jen o žáky 1. třídy, kte-

rých do lavic pro letošní školní rok zased-

lo jen 11, ale i o nové žáky z  jiných tříd. 

Nejvíce nových žáků k nám dojíždí z Lu-

kova: Matěj Adámek, Adam Balga, Filip 

Doležal, Marek Lukáš, Hana Mačková, Ka-

rel Ševčík, Karolína Šišková, Daniel a Jan 

Jurčíkovi.

Nejenom novým, ale i stávajícím žá-

kům, přeji úspěšný školní rok 2015/2016.

Zdeněk Vlk

Představujeme naše prvňáčky

Kubík Černoch, Pavlínka Daňková, Vlastík David, Pavlínka Holíková, Adámek Klívar, Jožinek Krampo-

ta, Janička Krčmová, Radimek Mahďák, Honzík Studénka, Filípek Štelc, Lucinka Třísková. Třídní uči-

telka: Mgr. Martina Vajďáková

Konečně škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MGR. ZDENĚK VLK

ředitel školy

Telefon:  731 440 493

E-mail: reditel@kasava.cz

Skype: reditel@kasava.cz

MGR. MARTIN VÁVRA, PH.D.

zástupce ředitele

Telefon:  731 440 494

E-mail: zastupce@kasava.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA

DAGMAR CHRASTINOVÁ

vedoucí učitelka MŠ

Telefon: 731 440 496

E-mail: ms@kasava.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

ANDREA MACÍKOVÁ

vedoucí školní jídelny

Telefon: 731 440 495

E-mail: jidelnakasava@centrum.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA

PETRA BOŘUTOVÁ

vychovatelka školní družiny

Telefon: 731 440 497

E-mail: druzina@kasava.cz

WEB

http://skola.kasava.cz

FACEBOOK 

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

PŘÍLOHA 1.
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Investujeme 
do vzdělávání

„Investice do vzdělávání jsou 
nejbezpečnější a často přináší 
nejvyšší úroky“

Prioritním cílem naší školy je přede-
vším zajišťovat co nejkvalitnější vzdělá-
vání dětí. K  tomu je nezbytná nejenom 
velmi dobrá práce učitelů, ale i vytváření 
a zdokonalování zázemí, ve kterém vzdě-
lávání probíhá. 

Kdo se pohybuje v  kašavské škole 
a v  jejím okolí, si jistě všiml, že se nám 
to daří. Za tyto příjemné a jistě potřeb-
né změny můžeme být vděčni především 
panu starostovi Josefu Jarcovjákovi. Ten 
dokázal svou pílí, moudrostí a schopnos-
tí orientovat se v dotačních titulech získat 

nejenom pro školu nemalé fi nanční pro-
středky, které byly využity ke zhodnoce-
ní budovy školy, jejich vnitřních prostor, 
i k fi nancování vzdělávacích aktivit pro 
žáky.  Za to mu patří velký dík.

Neustále je ale na čem pracovat, 
v mnoha oblastech máme ještě velké re-
zervy. Věřím, že i nadále budeme schop-
ni reagovat na dotační výzvy, které bu-
dou zajišťovat kvalitnější zázemí i pod-
mínky pro vzdělávání dětí z Kašavy a ši-
rokého okolí.

Co se nám 
v oblasti investic podařilo?

Výzdoba fasády nápisy 

a dětskými motivy

Také naši žáci přiložili ruce k  dílu. Li-

duška Marcoňová, Venďa Řezníčková, 

Kačka Maděrová a Míša Žáčková se dob-

rovolně (možná to zní jako vtip, ale oprav-

du dobrovolně!) rozhodly, že své posled-

ní dny prázdnin stráví ve škole tím, že si 

pro své mladší spolužáky připraví pře-

kvapení. Pomocí barev na stěnu se pusti-

ly do maleb pohádkových postaviček na 

stěny chodeb prvního stupně. Tak trochu 

jsem se této aktivity bál, ale jejich dílo se 

opravdu podařilo a výrazně zkrášlilo pro-

středí chodeb v  přízemí školy. Za to jim 

patří velký dík a doufám, že je tento druh 

malování nepřestane bavit a dříve, než se 

rozprchnou po středních školách, nám tu 

udělají ještě víc parády.

Zdeněk Vlk

Zateplení a výměna oken u tělocvičny a přístavby školy

Nová odborná učebna fyziky a chemie Zkrášlení žákovských toalet

Nový vchod do mateřské školy 

a parkovací místa

Výstavba dětského hřiště 

v přírodním stylu

PŘÍLOHA 1.
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Nová učebna 
fyziky

Naše škola využila možnosti spolu-
práce se slovenskou školou v Cerové, kte-
rá byla fi nančně podpořena dotacemi 
z Regionu Bílé Karpaty.

Projekt prohloubil nejenom spolu-
práci se žáky a učiteli ze Slovenska, ale 
i z okolních škol.

Z fi nančních prostředků došlo k vy-
budování nové odborné učebny fyziky 
a chemie a k uspořádání meziškolní fyzi-
kální, chemické a přírodovědné olympi-
ády.

Olympiády se zúčastnili žáci naší ško-
ly, děti z  partnerské školy ze  slovenské-
ho Záhoří - z  Cerové a  také žáci z  blíz-
kých škol z Fryštáku a z Lukova.  Olympi-
áda byla koncipována jako soutěž druž-
stev. Ty byly složeny z  žáků napříč roč-
níky. Úspěšným řešitelem se stal v obou 
částech olympiády vždy tým, který do-
kázal dobře a rychle spolupracovat a při-
tom využít znalostí a schopností každého 
jednotlivce ve svých řadách. 

Ke slavnostnímu otevření nové od-
borné učebny došlo 19. 5. 2015. Přítom-
ní se měli možnost seznámit s  moder-
ní technikou v učebně: rozvody elektřiny 
do jednotlivých žákovských lavic a učitel-
ským pracovištěm včetně zdroje napě-
tí a  proudu a s novou interaktivní tabu-
lí ENO. 

  Autor projektu: PhDr. Jana Langerová

  Zhotovitel: KDZ, spol. s r. o. Vizovice

  Celkové náklady: 1 006 006,94 Kč
 
  Dotace Region Bílé Karpaty: 522 466,50 Kč

  Obec Kašava: 483 540,44 Kč 

Zdeněk Vlk

Kašavské 
mažoretky

Kašavské mažoretky měly tu čest opět 

vystupovat na Charitě Zlín, kde byl jako 

vždy bohatý program. Michaela Blaho-

vá, koordinátorka a vedoucí střediska pro 

seniory, měla vše pod kontrolou a právě 

díky ní mohly mažoretky potěšit nejednu 

babičku či dědečka. Holky tančily ve dvou 

skupinách. Mladší mažoretky vystoupení 

uvedly a po krátkém proslovu šly na scé-

nu starší děvčata. Po obrovském potles-

ku holky dostaly sladkou odměnu a něco 

dobrého na zub. Kdo si o pár dní pozdě-

ji koupil Zlínský deník, určitě si všiml, že 

celá jedna strana patřila právě kašavským 

mažoretkám, což nás velmi mile potěšilo. 

Závěrem bych chtěla velmi poděko-

vat paní Holé, která nám opět zajistila od-

voz na vystoupení.

Byla to milá a příjemná zkušenost ne-

jen pro holky, ale i pro nás vedoucí. Kdo 

se těší na další vystoupení mažoretek, 

můžete nás vidět třeba na Hodech v Drž-

kové. 

Všem moc děkuji a těším se na další 

krásná vystoupení.

Markéta Třísková

PŘÍLOHA 1.
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Zdravá 
školní 
jídelna

Na začátku školního roku se naše ško-

la přihlásila do projektu Zdravá školní jí-

delna. 

Cílem projektu je prostřednictvím 

10 kritérií dokázat, že školní stravování 

je možné neustále zlepšovat a docílit tak 

toho, aby děti dostávaly nutričně hod-

notnou, vyváženou a pestrou stravu, kte-

rá dobře vypadá i chutná.

10 kritérií zdravé školní jídelny:

Pitný režim s omezením jednodu-

chých cukrů

Plánování jídelníčku dle nutričního 

doporučení ke spotřebnímu koši

Správné a bezchybné vedení spotřeb-

ního koše

Omezení používání dochucovadel 

a instantních dehydratovaných směsí

Nepoužívání polotovarů vysokého 

stupně konvenience

Veřejně dostupný jídelníček

„Vím, co jím“ – zařazování receptur 

s limitovaným množstvím soli

Výzdoba jídelny

Komunikace jídelny s rodiči, žáky 

a pedagogy

Čtvero ročních období – zařazování 

sezónních potravin

 

Ke splnění výše uvedených kritérií 

nám bude celý školní rok pomáhat pro-

jektový tým Zdravé školní jídelny složený 

z odborníků na stravování.

Předem děkujeme za Vaši podporu 

a pomoc při plnění kritérií k získání cer-

tifi kátu.

Více informací k projektu naleznete 

na webu http://www.zdravaskolnijidel-

na.cz/

Zdeněk Vlk

Na začátek byste nám mohl říci něco 
o sobě a já poté budu vyzvídat více..?  
Jméno a příjmení už znáte :-) Co se věku 
týče, jsem o den starší než pan ředitel. Co 
se stavu týče, jsem ženatý. 

 
Jak se Vám líbí na Kašavě? Na Kašavě 

se mi líbí. Valašsko mám rád. 
 
Zaznamenal jste nějaký citelný roz-

díl od Vašeho předchozího působiště? 
Ano, zaznamenal. Pokud mohu po měsí-
ci působení na škole soudit, připadá mi, 
že zaměstnanci školy jsou do své profese 
více zapáleni. 

 
Dozvěděla jsem se ze jste z Hané, je 

něco co Vás trklo do nosu a řekl jste si: 
„Ááá jsem na Valašsku“ ? Do nosu mě 
netrklo nic. Do okolí často jezdívám, tak-
že mě nenapadá nic, co by mě nějak zá-
sadně překvapilo.  

 
Kontrolní otázka- víte co je šufan, 

kuták, cezák? A žádný google!;) 
Myslím, že šufan = naběračka, cezák = 

cedník, síto. Kuták - to bych asi musel vy-
užít google nebo zkusit tipovat :-)    

 
Přejdeme k práci, jak se Vám zamlou-

vá nový kolektiv? Nový kolektiv se mi líbí, 
doufám, že se také já budu líbit kolektivu. 

 
Chtěl jste být vždy učitelem? V dět-

ství jsem chtěl být popelárěm. Pozdě-
ji jsem však od tohoto svého snu upustil 
a mé další kroky směřovaly k učitelství. 

Rozhovor s Martinem Vávrou 
novým zástupcem ředitele 

Jaký jste byl student? Do školy jsem 
chodil celkem rád. V období základní 
a střední školy jsem se těšil především na 
spolužáky. Studium mě začalo opravdu 
zajímat a bavit až na vysoké škole. Mys-
lím, že jsem byl celkem dobrý student :-) 

 
Setkal jste se během výuky s něčím, 

co Vás tzv. úplně odzbrojilo? Nebylo to 
tedy přímo ve výuce, ale na školní víken-
dové akci žáků při prezentování projektů. 
Jedné žákyni se povedlo mě vtipným ko-
mentářem tak rozesmát, že jsem nemohl 
se smíchem přestat. Žákyně byla spoko-
jená, že se jí vtípek povedl a ještě dlouho 
po akci mi daný komentář připomínala. 

 
Kromě výuky a práce máte určitě 

i nějaké koníčky? Samozřejmě, koníč-
ků mám několik. Mám rád zvířata. Mám 
dva labradory, se kterými rád trávím čas 
v přírodě. Mám moc rád hudbu. Hra-
ju na klavír a klávesové nástoje. V sou-
časné době hraju pouze v jedné kapele 
(www.crashdrums.cz). Velmi rád také cho-
dím na výlety do přírody, nejlépe do hor. 

 
Máte radši bůček nebo koleno? :-D  
V době, kdy jsem jedl maso, bych zvo-

lil koleno :-) 
 
Je něco,co byste na sebe chtěl ještě 

prozradit? Myslím, že to zatím stačí. Zase 
příště :-) 

Děkuji Vám za rozhovor. 

  Klára Černochová

PŘÍLOHA 1.
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Vzdělávání pro 
budoucnost

Naše škola využila 56. výzvy Operač-

ního programu Vzdělávání pro budouc-

nost a díky podanému projektu získala 

dotace na realizaci vzdělávacích aktivit 

pro žáky a pedagogické pracovníky vyu-

čující anglický jazyk.

Koncem srpna 2015 se čtyři paní uči-

telky Pavla Holíková, Věra Vlková, Marti-

na Vajďáková a Jana Šindelářová zapojily 

do projektu studijním pobytem ve Velké 

Británii. Krátkodobý studijní pobyt spoje-

ný se studiem v jazykové škole Langua-

ge Studies International v Cambridge 

probíhal ve dnech od 16. do 30. 8. 2015. 

Cílem studijního pobytu bylo zlepšení ja-

zykových kompetencí pedagogů anglič-

tiny na základních školách. 

Dalšími aktivitami projektu je krátko-

dobý jazykově-vzdělávací pobyt v Lon-

dýně pro žáky ve dnech od 15. do 21. 11. 

2015, výuka čtení formou čtenářských dí-

len a podpora rozvoje komunikativních 

kompetencí žáků formou tzv. blended-

learningu. Tyto aktivity budou realizová-

ny do konce roku 2015. 

Celková dotace na výše zmíněné pro-

jektové aktivity činí 953 146 Kč.

Zdeněk Vlk

Absolventi školy

V minulém školním roce opustilo naši 

školu 19 žáků, kteří úspěšně splnili povin-

nou devítiletou školní docházku. A kde se 

nadále budou vzdělávat?

Magdaléna Blizňáková - Střední prů-

myslová škola Zlín, 

Vlastimil Červenka - Střední průmyslová 

škola polytechnická Zlín, 

Eva Červenková - Střední zemědělská 

a přírodovědná škola Rožnov pod Rad-

hoštěm, 

Eliška Čubová - Střední škola Kostka 

Vsetín, 

Adam Drábek - Střední průmyslová ško-

la polytechnická Zlín, 

Hedvika Frišhansová - Střední odborné 

učiliště zemědělské Uherský Brod, 

Natálie Köglerová - Střední škola peda-

gogická Zlín, 

Marie Krajčová - Střední zdravotnická 

škola Zlín, 

Roman Křížka - Střední průmyslová 

škola polytechnická Zlín, 

Denisa Kuželová - Gymnázium Holešov, 

Natálie  Marcoňová - Střední zdravotnic-

ká škola Zlín, 

Radek Maršálek - Obchodní akademie 

Zlín, 

David Olšák - Střední odborná škola Jo-

sefa Sousedíka Vsetín, 

Kateřina Pavelková - Obchodní akade-

mie Zlín, 

Daniel Plichta - Gymnázium Otrokovice, 

Jakub Pustějovský - Střední obchodně 

technická škola Zlín, 

Daniel Slováček - Střední průmyslová 

škola polytechnická Zlín,

Veronika Zbranková - Střední škola pe-

dagogická Zlín,

Martin Kocourek - Střední obchodně 

technická škola Zlín.

Všem našim absolventům přejeme 

mnoho studijních i osobních úspěchů.

Zdeněk Vlk Absolventi s třídními učitelkami Lucií Holíkovou a Ludmilou Flámovou

PŘÍLOHA 1.
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Branný závod

Dne 24. 6. proběhl znovuobjevený 

Branný závod, kterého se zúčastnili všich-

ni žáci naší školy.

Žáci byli rozděleni dle věku do tří ka-

tegorií. V první kategorii byli žáci od 1. do 

3. třídy, ve druhé kategorii byli žáci od 

4. do 6. třídy a orientovali se podle připra-

vené mapy. Nejstarší žáci si trasu hleda-

li podle GPS. 

Na stanovištích museli soutěžící plnit 

rozličné úkoly. Každá kategorie měla úko-

ly přizpůsobené danému věku. 

Nejmladší soutěžící museli zdolat trať 

dlouhou 3 km, jezdit na koloběžce, určo-

vat dopravní značky, házet šipkami, určo-

vali stromy, hmyz, zvířata a skládali puz-

zle. 

Druhá kategorie zdolávala trať dlou-

hou 5 km, soutěžící stříleli z  luku, řešili 

dopravní testy i testy ze zdravovědy, ur-

čovali vlajky a hlavní města evropských 

států, jedovaté rostliny a azimut, pozná-

Pronájem tělocvičny
Rozměry hrací plochy: 28 x 18 m

Vybavení a čárování pro hry:  sálový fotbal, fl orbal, basketbal, házená, volejbal, 

nohejbal, ringo, tenis, 3 kurty pro badminton,…

Zázemí:  balkón pro diváky, šatny se sprchami, možnost vypůjčení sportovního nářadí 

a náčiní.

Pro občany z Kašavy, Vlčkové a Držkové cena již od 240 Kč/hodinu. 

Sleva pro cvičení s dětmi.

Více informací a rezervace na tel.: 731 440 493, email: reditel@kasava.cz.

www.skola.kasava.cz/zs/telocvicna

Halloween 
ve školce

vali hmyz a ptáky. Úkoly byly pestré a jed-

ním z cílů bylo posílit schopnost spolu-

práce v týmu.  Nejstarší kategorie zvládla 

trať dlouhou 7 km. Na startu dostali žáci 

navigaci, GPS body a byli vysláni do teré-

nu. V terénu je čekalo 8 stanovišť s úko-

ly: střelba ze vzduchovky, astronomic-

ké otázky, dopravní výchova, zdravově-

da, podlézání překážky, vlajky států, sto-

py zvěře a určování zvířat. 

Na závěr bylo vyhlášení a ocenění ví-

tězných družstev a také zdůrazněn vý-

znam spolupráce ve smíšených skupi-

nách. Zdeňka Krmášková

PŘÍLOHA 1.
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Spolupráce 
s rodiči a se SRPŠ

Velkou motivací při práci jsou všich-

ni aktivní rodiče, kteří jsou ochotni se ve 

svém volném čase zapojit do příprav a or-

ganizace akcí a aktivit vedoucích ke zpes-

tření a zkvalitnění vzdělávání a výchovy 

na naší škole.

Významným pomocníkem při orga-

nizování a fi nancování vzdělávacích akti-

vit je spolek Sdružení rodičů a přátel ško-

ly v Kašavě, jehož předsedkyní je Marce-

la Krupíková. Ve školním roce 2014/2015 

sdružení podpořilo vzdělávání v naší ško-

le fi nanční částkou ve výši 98 130 Kč. 

Všem rodičům děkuji za podporu 

a těším se na spolupráci i v  tomto škol-

ním roce.

Zdeněk Vlk

Spolupráce 
s UTB ve Zlíně

Univerzita školního věku se u našich 

žáků těší velké oblibě. Během roku pro-

běhlo několik návštěv v laboratořích. Nej-

prve si žáci 3. – 5. ročníku v rámci přírodo-

vědného kroužku mohli vyzkoušet sen-

zorické hodnocení různých vzorků potra-

vin i práci s mikroskopy. 

Žáci 5. ročníku byli zařazeni do projek-

tu OPVK  s názvem Technická a přírodo-

vědná laboratoř pro děti a mládež Zlín-

ského kraje. V rámci Univerzity školního 

věku získali možnost pravidelně navště-

vovat laboratoře Fakulty technologic-

ké, ve kterých se postupně seznamovali 

s odbornou technikou a postupy při bio-

logických, fyzikálních i chemických expe-

rimentech. Žáci si sami vyzkoušeli senzo-

rické hodnocení nápojů a přípravu tvaro-

hových specialit. Byl jim představen nový 

vědecký obor obecně nazývaný „moleku-

lární gastronomie“ a nejvíc je v této části 

zaujala výroba „domácí“ zmrzliny pomocí 

kapalného dusíku. 

Žákům 6. třídy byly velmi atraktivní 

formou přiblíženy různé obory.  Při akci 

„Fyzika hrou“ si děti na vlastní kůži vy-

zkoušely, jak funguje Wimshurstův ge-

nerátor, mohly se samy přesvědčit o tom, 

jak může zmizet sklo před očima a mohly 

si vyrobit trampolínu pro bubliny. 

Do pestrého a úchvatného světa che-

mie se vydali společně žáci 6. a 8. ročníku. 

Podívali se mezi dávné alchymisty a při-

pravili si tajný duběnkový inkoust, faleš-

né zlato i stříbrné zrcátko. Nezapomně-

li ani na chemii ohně a dýmu. Vyrobili si 

černý střelný prach, zahráli si na vyšetřo-

vatele barev a nezapomnělo se ani na fl u-

orescenci a fosforescenci. Vyzkoušeli si 

ještě mnoho dalších pokusů. 

 Laboratoře měli možnost navštívit 

i žáci 9. ročníku. Při své návštěvě si vy-

zkoušeli práci s  velmi kvalitními mikro-

skopy a mohli pozorovat hlavu nebo kříd-

lo mouchy, vzorek kosti nebo pyl lilie. Pod 

mikroskopem si také mohli prohlédnout 

vzorek vody z akvária a pozorovali různé 

druhy bakterií. 

Díky projektu s  Univerzitou Tomá-

še Bati ve Zlíně byla naplněna řada klí-

čových kompetencí v reálných situacích 

- vyhledávání, třídění a propojování in-

formací souvisejících s  fyzikou, chemií 

a přírodovědou, společné i samostatné 

pozorování, měření, experimentování 

a následné porovnávání a zpracování zís-

kaných údajů, využívání získaných po-

znatků při řešení problémů a úloh z pra-

xe a formulace závěrů na základě pozo-

rování a pokusů, což významně přispě-

lo k  motivaci žáků k dalšímu vzdělávání 

v těchto přírodovědných oborech.

Zdeňka Krmášková

PŘÍLOHA 1.
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Pohádkový zápis 
do 1. třídy

Ve čtvrtek 11. září proběhl pohádkový 
zápis předškoláků do první třídy. 

Kašpárci uvítali děti i s rodiči a předali 
vyučujícím, kteří s nimi procházeli pohád-
kovou říší. Děti navštívily postupně čaro-
dějnici, se kterou vyčarovaly lektvar. Dále 
Červenou Karkulku, které pomohly roztří-
dit obsah košíčku pro babičku. V další tří-
dě je čekal vodník - tomu pomohly vykli-
dit na interaktivní tabuli rybník, do něhož 
napadala barevná stavebnice. Král si ne-

chal zavázat střevíc, královna navléknout 
korále a povykládat pohádku. A Loupež-
ník? Ani mu neodepřely pomoc a  spo-
lečně s ním objevily nakradené věci, kte-
ré chtěl vrátit majiteli. Hloupému Honzo-
vi utekla zvířata ze statku do lesa a babič-
ka měla plné ruce práce s  pletením a  ši-
tím. Děti vzaly tužku a ochotně jí pomoh-
ly doplést a došít chybějící části. 

Doufám, že  zápis nebyl příjemným 
okamžikem jen pro  děti z  dramatického 
kroužku Provaz, ale hlavně pro 23 budou-
cích prvňáčků a jejich rodiče. 

Věra Vlková

Projekt 
Čtení pomáhá

V  letošním školním roce navštěvu-
jí žáci 1. stupně v  rámci školního projek-
tu „Čtení pomáhá“ obecní knihovnu v Ka-
šavě. Jednou měsíčně se vydají do knihov-
ny, aby si vybraly knihu k domácímu čtení. 

Kromě toho ve třídě využívají 50 knih, 
které každá třída i na 2. stupni „získala“ 
díky projektu Vzdělávání pro budoucnost, 
který byl fi nancován z  Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost. 

Věříme a také vidíme, že se knížka sta-
ne/stala pro mnohé děti nepostradatel-
ným kamarádem.

Pavla Holíková

Výuka 
anglického jazyka
s rodilým mluvčím

Od druhého pololetí vyučuje anglic-
kou konverzaci v 6., 7. a 9. třídě pan Ma-

rio Taravella, Američan s italskými kořeny. 
Jde o zkušeného pedagoga, který již šes-
tým rokem působí na Jazykovém gymná-
ziu ve Zlíně. 

Jeho hodiny jsou nejen zajímavé, ale 
pro naše žáky i velmi přínosné. 

 
 Pavla Holíková

PŘÍLOHA 2.
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Žákovský parlament 
– vedeme žáky k demokracii

Co je to žákovský parlament? V žákov-
ském parlamentu se scházejí žáci, kteří byli 
zvoleni ve svých třídách za zástupce tříd-
ních kolektivů, a pod vedením koordinátora 
se snaží změnit školu tak, aby se v ní všichni 
cítili lépe. Parlament obvykle vykonává pře-
devším tyto aktivity: podílí se na organiza-
ci školních akcí a projektů, komunikuje s ve-
dením školy a s učiteli, přináší připomínky 
a náměty ze tříd, informuje třídy o dění ve 
škole, ovlivňuje dění ve škole i v obci. 

Volby do žákovského parlamentu

V prvním pololetí proběhla ve škole vo-
lební kampaň kandidátů do žákovského 
parlamentu. Kandidovat mohli všichni žáci 
od 3. do 9. ročníku. Po několika pracovních 
setkáních kandidátů se na chodbách školy 
postupně objevovaly první volební plaká-
ty. Někteří kandidáti oslovovali své poten-
cionální voliče přímo o přestávkách nebo 
o volných hodinách.

Ve středu 11. 11. 2015 proběhly v naší 
škole volby do Žákovského parlamentu. 
Všichni žáci školy měli možnost se voleb 

dobrovolně zúčastnit a svým volebním hla-
sem podpořit vybraného kandidáty. 

Vše proběhlo pod dohledem volební 
komise, která pečlivě kontrolovala jednot-
livé voliče a celý průběh voleb. Každý vo-
lič obdržel obálku a volební lístek, který za 
plentou vyplnil, vložil do obálky a poté před 
komisí vhodil do volební urny.

Po ukončení voleb čekal volební ko-
misi nejtěžší úkol - sečtení volebních líst-
ků a zpracování výsledků voleb. Výsledky 
voleb byly vyhlášeny 12. 11. 2015 školním 
rozhlasem, vyvěšeny na nástěnce žákov-
ského parlamentu a na webových strán-
kách školy. V úterý 24. 11. 2015 proběhla ve 
škole ustavující schůze žákovského parla-
mentu. Všichni zvolení žáci složili společný 
slib a byli slavnostně jmenováni do funkce 
člena žákovského parlamentu.

Celý průběh voleb, volební kampaně, 
výsledky voleb a jednotlivé dokumenty si 
můžete prohlédnout na webových strán-
kách školy http://skola.kasava.cz/zakladni-
skola/zaci/zakovsky-parlament/.

Aktivity žákovského parlamentu

Členové žákovského parlamentu se 
spolu s koordinátorem nepravidelně setká-
vají a plánují a připravují různé akce, projek-

ty a aktivity pro žáky. Jednou z významných 
pravidelných aktivit žákovského parlamen-
tu je propagace a zajištění výběru příspěv-
ků na podporu projektu Adopce na dálku. 

Od začátku března zorganizoval žákov-
ský parlament každodenní hodnocení obě-
dů, v návaznosti na projekt Zdravá školní jí-
delna. Žáci, učitelé a další strávníci mohou 
každý den ohodnotit, jak jim chutnal oběd 
pomocí smajlíků. Hlasy jsou následně se-
čteny a zapsány do tabulky. Hlasování bude 
probíhat celé druhé pololetí a potom bude 
vyhodnoceno.

V  druhém pololetí žákovský parla-
ment plánuje uskutečnit každý měsíc ales-
poň jednu akci. Mezi plánovanými akcemi 
jsou například velikonoční a jarní výzdoba 
tříd, turnaj ve stolním tenise a fotbálku pro 
1. stupeň, fotosoutěž – nejpovedenější jarní 
fotografi e, sportovní odpoledne pro 2. stu-
peň, nejlepší prezentace ze školního výletu 
a barevný týden.

V březnu 2016 se naše škola zařadila 
mezi 107 škol v celé České republice, kte-
ré jsou zapojeny do projektu Škola pro de-
mokracii. Tento projekt si klade za cíl rozví-
jet u žáků občanskou zralost, smysl pro de-
mokracii a zodpovědnost. Více o projektu 
se dozvíte na www.skolaprodemokracii.cz. 

 Martin Vávra

01 - Zvolení členové žákovského parlamentu

02 - Volba do žákovského parlamentu

03 - Ustavující schůze žákovského parlamentu

04 - Volební komise - sčítání hlasů

05 + 06 – Adopce na dálku 

                   (St. Bray Jordensky a Genese Charles)

01 02 03

04

05 06
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Jazykově-vzdělávací 
pobyt v Anglii

V rámci operačního programu Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost se 30 žáků z naší 
školy zúčastnilo jazykově-vdělávacího poby-
tu v Londýně. Výběr proběhl napříč 2.stup-
něm a hlavním kritériem byl prospěch a cho-
vání. Program zájezdu připravila CK Schola-
re a průvodkyní nám byla pohotová a zkuše-
ná paní Jitka. Díky ní žáci poznali řadu pamá-
tek a také tradiční anglickou kulturu. Navštívi-
li jsme Windsor a Cambridge, v Londýně jsme 
viděli Houses of Parliament, Big Ben, Trafal-
gar Square, Hyde Park, Downing Street, Buc-
kingham Palace, Science Museum a další. Pro 
všechny byla nezapomenutelná jízda na ob-
řím kole London Eye s výhledem na celé měs-
to a jedna cesta metrem ve špičce. 3 dopo-
ledne strávili žáci výukou s rodilými mluvčí-
mi na místní jazykové škole, kde získali certi-
fi kát. Novou zkušeností bylo i ubytování v ro-
dinách, tam si každý musel vystačit s vlastní-
mi znalostmi angličtiny a všichni byli příjem-
ně překvapeni, jak se domluvili.

Na zážitky bohatý pobyt pro žáky zdaleka 
neskončil jejich šťastným návratem do vlas-
ti. Ještě před Vánoci zpracovaly smíšené sku-
pinky prezentace a v pondělí 11. 1. a úterý 
12. 1. se předvedly před svými spolužáky 
v aule. Každou práci i výstup ohodnotili žáci 

2. stupně a učitelé body, které zahrnovaly 
kvalitu zpracování a vlastní průběh prezenta-
ce. Pro většinu žáků šlo o první prezentování 
před početnou skupinou lidí, a proto byli ner-
vózní. Všichni se snažili a podařilo se vybrat 
4 skupinky, které obstály nejlépe, i když to ne-
bylo rozhodování lehké.

Završením úspěšného projektu byla akce 
„Poangliákovka“, která vznikla z iniciativy sa-
motných žáků. Začala prezentací nejúspěš-
nějších prací před rodiči. Šikovné žačky osmé 
a deváté třídy přichystaly pro návštěvníky uví-
tací balíček s tradičními anglickými pochout-
kami, byl to sendvič s tuňákem, octové bram-
bůrky, na stolech byly různé druhy cereálií 
a podával se i tradiční černý čaj s mlékem, po 
němž někteří jistě nespali několik dní. Vlast-
ní prezentace měly velký úspěch a zdá se, 

že prezentující byli dokonce méně nervózní.
Po vydařené akci pro rodiče většina žáků 

zůstala na večerní program. Paní učitelka Vl-
ková si přichystala veselé hry, při nichž jsme si 
procvičili svaly, bránici i angličtinu. Po večerní 
pizze následovala diskotéka, večerka a uleh-
nutí v 1. třídě a družině.

Shodli jsme se se žáky, že celý „projekt 
Anglie“ byl mimořádně úspěšný, naše děti se 
v zahraničí projevovaly velmi ukázněně a byly 
při výuce aktivní, což některým vydrželo i po 
návratu domů. Setkání s odlišnou kulturou 
a jejími zvyky nás také utvrdilo v tom, že „všu-
de dobře, doma nejlépe“. Pokud můžu soudit, 
týden v Londýně se pozitivně projevil i v běž-
né výuce angličtiny, žáci jsou více motivovaní 
tím, že zažili skutečnou angličtinu ve skuteč-
ných situacích. Pavla Holíková

Žáci prezentují své zážitky z Anglie před rodiči   Večerní pohled na Londýn z London Eye            Anglické pochutiny pro rodiče na PoAngliákovce

Společné foto před Buckinghamským palácem

Dětský karneval
V sobotu 13. 2. 2016 se v Kašavě konal „Dětský karneval“, který pořádali členové Sdružení 

rodičů a přátel kašavské školy a učitelky mateřské školy. Po zahájení karnevalu děti představi-
ly svůj kostým, dále zde pro děti byla připravena spousta soutěží, tanečků a bohatá tombola. 
Nejenom děti, ale i dospělí, si karnevalové nedělní odpoledne moc užili.

Děkujeme všem žákům ze základní školy a rodičům, kteří se podíleli na přípravě karnevalu 
a na jeho průběhu. Petra Minaříková

Zahájen provoz Školního klubu
Od druhého pololetí školního roku byl v naší škole zahájen provoz Školního klubu. Jedná se o výchovnou a vzdělávací činnost pro žáky 5. – 9. třídy 

v době jejich volna. Školní klub využívají hlavně ti žáci, kteří čekají po skončení vyučování na pravidelný kroužek, na autobus, nebo zde tráví volnou 
hodinu před odpoledním vyučováním.  Činnost školního klubu probíhá jak v kroužcích, které školní klub nabízí, tak také volným programem (studi-
um, příprava domácích úkolů, volná četba, práce na PC, stolní tenis, stolní fotbálek, šipky, deskové hry,…) a jednorázovými akcemi. Zdeněk Vlk

PŘÍLOHA 2.
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Rozhovor s paní 
učitelkou Zdeňkou 
Krmáškovou

1. Chtěla jste být vždy učitelkou? Jaké ško-
ly jste studovala? 

Určitě ne. Chtěla jsem jít studovat zahrad-
nickou nebo zdravotní školu. Ale tatínek vy-
bral jinak. Vystudovala jsem tedy Střední prů-
myslovou školu kožařskou ve Zlíně.  Na střed-
ní škole jsem začala přemýšlet, co dál po ma-
turitě. Podala jsem si přihlášku na Pedagogic-
kou fakultu do Ostravy, obor učitelství 1. stup-
ně. Přijali mě a studium jsem úspěšně zvládla. 
Před pěti lety jsem dokončila studium na EPI 
v Kunovicích. Doplnila jsem si vzdělání o obor 
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 
na 2. stupni ZŠ.
2. Jaká si myslíte, že jste byla studentka? 

Asi jak kdy. Základní škola byla bez pro-
blémů. Na střední škole jsem byla průměrnou 
studentkou.  Vysoká škola mě moc bavila, pro-
spěch jsem měla výborný, takže asi jsem byla 
šprtka. Dodnes svého rozhodnutí nelituji.
3. Jaký byl Váš oblíbený předmět na ZŠ 
a proč? 

Já si spíš vzpomenu na neoblíbený. Byl to 
dějepis a ten jsem neměla ráda ani na střed-
ní škole. K těm příjemným bych zařadila ma-
tematiku, fyziku, chemii, zeměpis, přírodopis. 
Asi to bylo osobnostmi učitelů. Na paní uči-
telku Mrázkovou či paní učitelku Maulisovou 
vzpomínám ráda a často.

4. Od doby kdy jste začínala učit se ve škol-
ství stalo mnoho změn, jak tyto změny vní-
máte? 

Některé změny hodnotím velmi pozitivně 
(podzimní a velikonoční prázdniny). 

Určitě je pozitivní i daleko větší dostup-
nost odborných a názorných pomůcek – en-
cyklopedie o přírodě, nádherný obrazový ma-
teriál. Díky novým technologiím jsou žáci da-
leko více informováni, mají větší rozhled. Ně-
kdy mám pocit, že jsou ale už zahlceni množ-
stvím informací.
5. Vím že nezahálíte a stále se vzděláváte 
hlavně v oblasti enviromentální výchovy,-
můžete nám k tomu říct něco víc? 

Environmentální znamená vztah mezi pří-
rodou a lidskou společností. O přírodu jsem 
se zajímala vždycky. Doma mám velkou skal-
ku a těší mě, když na ní stále něco kvete. Ale 
čím jsem starší, tím více zjišťuji, že toho vím 
o přírodě málo. Proto jsem se přihlásila na dal-
ší vzdělávání. Čeká mě deset třídenních ví-
kendových seminářů v  Semetíně a závěreč-
né zkoušky. Doufám, že to obohatí moji práci.
6. Jak hodnotíte přístup žáků ke vzdělává-
ní? 

Řekla bych, že záleží na každém jedinci. 
Někteří žáci jsou hodně zvídaví, do školy se 
těší. Jiní jsou rádi, že škola končí a jsou prázd-
niny. Ale takové to bylo dříve a určitě to tako-
vé bude i v budoucnu. Někoho škola baví, ně-
koho ne. 

Na závěr mi dovolte krátký   dotazník od 
žáků: 
Jakou máte ráda barvu?

Blankytně modrou letní oblohu.

Jaký sport provozujete? 
Nevím, jestli se dá říct, že provozuji sport. 

Skákání do řeči asi sport nebude. Ale pokud 
mám čas, ráda jezdím na kole nebo chodím 
na turistické vycházky. Také chodím pravidel-
ně cvičit do tělocvičny, chodila jsem na jógu. 
Co děláte ve volném čase?

Volného času moc nemám, protože mám 
spoustu zálib a koníčků. Ráda jezdím na kole, 
chodím do přírody, hodně čtu, cestuji nebo 
trávím čas na hradě.
Učíte raději na prvním nebo druhém stup-
ni? 

U mě nehraje roli, na kterém stupni učím. 
Každý věk má svá pozitiva. Na prvním stup-
ni bylo výborné, že jsem se svou třídou trávi-
la hodně času. Užívali jsme si třeba společně 
předvánoční období daleko více než na dru-
hém stupni. Na druhém stupni jsou žáci zase 
samostatnější a dá se předpokládat, že i zod-
povědnější. S učivem můžete jít více do hloub-
ky. Předáváte více odborných vědomostí. 
Máte nějaké zvíře, pokud ano, jaké? 

Ano, máme doma andulku. Dostala jsem 
ji na závěr školního roku od svých žáků. A ješ-
tě máme psa. Občas mě vezme na procházku. 
Nestačím mu.
Jak si představujete vysněnou dovolenou? 

Protože ráda cestuji, byla mým snem kdy-
si cesta kolem světa. Dnes je mým snem méně 
nákladná dovolená, ale zato nereálná. Chtěla 
bych se vrátit na nějaký čas do dětství. Zno-
vu zažít bezstarostné prázdniny u rybníka, na 
táboře, strávit opět nějaký čas doma s rodiči, 
sourozenci. V dětství mi to připadalo obyčej-
né. Dnes bych si toho vážila a byla by to ta nej-
krásnější dovolená. Klára Černochová

Uklízeli jsme Kašavu
V sobotu 16. dub-

na 2016 proběhl 
3. ročník celorepubli-
kové úklidové akce za-
měřené na úklid od-
padků v přírodě. Naše 
škola se rozhodla také 
k této akci připojit. 

Úklid jsme si na-
plánovali na čtvrtek 21. dubna. Počasí bylo 
nádherné, modrá obloha a zářící sluníčko 
všechny vybízelo k aktivitě. Do úklidu se zapoji-
lo 93 žáků a 10 dospělých. Účastníci byli rozdě-
leni do několika skupin. Nejmladší žáci se vyda-
li po cestě směrem na Vančici.  Další skupinka 
se vydala sbírat odpadky kolem Černého poto-
ka. Nejstarší žáci dostali za úkol vyčistit břehy 
Dřevnice směrem do Teplice. Sedmáci čistili au-
tobusovou zastávku pod Rablinou. Sbírali také 
odpadky v okolí Kameňáku, kolem hlavní cesty 
do Kašavy a na dolní zastávce v Kašavě. Posled-
ní skupina uklízela okolí školy. Že byla úklido-

vá akce úspěšná, o tom svědčilo množství na-
sbíraných odpadků. Za tři hodiny usilovné prá-
ce se nám podařilo vyčistit opět kus naší krás-
né přírody a nasbírat 27 pytlů odpadu. Převáž-
ně se jednalo o PET láhve, papír nebo sklo. Také 
se podařilo odvézt 6 pneumatik, několik ple-
chů a železo. 

Po návratu ke škole čekalo dobrovolníky 
občerstvení. Před školou hořel oheň a brigád-
níci se mohli posilnit a posedět u táboráku. 

Všem, kteří se ochotně zapojili do úklidu, 
patří poděkování. Zdeňka Krmášková

  Prázdninová školička
Prázdninový kroužek pro děti navštěvující MŠ 

Kašava, MŠ Držková, žáky 1. – 2. třídy ZŠ Kašava.

Termín: od 15. do 26. 8. 2016, 6:30 - 16:00 hod.

Cena: 190 Kč/den

Náplň kroužku: pohybové aktivity, výtvarné ak-

tivity, volná hra v herně MŠ a tělocvičně ZŠ, ven-

kovní aktivity – procházky, hřiště, zahrada MŠ

Více informací na skola.kasava.cz
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