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1. Charakteristika školy
Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 – je školou s právní subjektivitou. Do sítě škol
byla zařazena 21. března 1996. IZO školy - 102244201, IZO ŠD – 119800438, IZO ŠJ – 103068465.
K 1. lednu 2004 došlo ke sloučení naší školy - Základní školy dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369
(dále jen OM 369) - se Základní školou – náměstí, Husova 340 (dále jen H 340), a to dle Usnesení 6.
zastupitelstva města Kopřivnice konaného dne 6. 11. 2003, bod 154. Zastupitelstvo města po projednání:
1) Schvaluje sloučení příspěvkových organizací města Základní škola Kopřivnice – náměstí, okres Nový Jičín
se sídlem v Kopřivnici, Husova 340, IČO 62330179 a Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice,
Obránců míru 369 okres Nový Jičín se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 369, IČO 64125874 s účinností od
1. 1. 2004.
2) Rozhoduje, ţe přejímací příspěvkovou organizací se stává příspěvková organizace města Základní škola dr.
Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru, IČO
64125874.
Od sloučení škol (2008/2009) se vyučuje pouze v budovách školy umístěných v ulici Obránců míru.
počet ţáků
461

počet tříd 1. stupně
10

počet tříd 2. stupně
11

počet oddělení ŠD
2

Vyučování v základní škole probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT. Základní škola
poskytuje ţákům základní vzdělání, které je dále rozvíjeno dle zájmu ţáků a moţností školy. Ţáci 1. – 4. ročníku
a ţáci 6. – 9. ročníku byli vyučováni podle školního vzdělávacího programu – Cesta poznání.
Základní škola poskytuje ţákům širokou nabídku volby v oblasti jazyků, druhů sportů, volitelných předmětů,
přístupu na internet apod. Nabídka sportovních aktivit se specializuje na plavání a hokej.
Pozornost je věnována ţákům s vývojovými poruchami učení. Samozřejmostí je spolupráce s Mgr. Pavlínou
Zelenkovou, speciální pedagoţkou. V červnu 2011 byla touto pedagoţkou provedena kontrola individuálních
vzdělávacích plánů vypracovaných pro ţáky s vývojovými poruchami učení. Postupy a opatření uvedené v IVP
jsou v plném rozsahu dodrţovány.
V oblasti informatiky, výpočetní techniky a technického vybavení vůbec došlo k výraznému posunu. Ke stávajícím
dvěma počítačovým učebnám přibyla polytechnická učebna se 12 počítači, nové počítače jsou v učebnách fyziky,
chemie, multifunkční učebně i knihovně. Polytechnická učebna je vybavena tabulí SMART BOARD, do čtyř
odborných učeben byly instalovány interaktivní tabule a v pěti třídách jsou k dispozici tabule manager
s dataprojektory. Všechny počítače jsou připojeny na internet, tzn. ţákovská pracoviště v učebnách, počítače
v kancelářích vedení školy i školní jídelny a rovněţ počítače ve sborovnách a kabinetech. Zajištění provozu je
náročné zvláště pro správce počítačové sítě. Nedostatek financí brání v dovybavení učeben klimatizací, která je
nutná z důvodu nedostatečného odvětrávání v letním období.
V této souvislosti je potřeba znovu připomenout, ţe vysoké teploty ve třídách, zejména v nové budově, jsou
rovněţ stálým problémem a v plné míře je neřeší ani ţaluzie, které jsou jen řešením zástupným. Třídy jsou
vybaveny teploměry, v době zvýšených teplot je problém řešen pitným reţimem i ve vyučování, v extrémních
případech krácením vyučování. Opačným problémem jsou teploty zejména v podzimních (kdy ještě není
zahájena topná sezóna) a zimních měsících (při výpadku dodávky tepla) ve staré budově. Škola je napojena na
městský systém vytápění a nemá moţnost teplo regulovat dle potřeby (období prázdnin). Předpokládáme, ţe po
realizaci slibované rekonstrukce oken a zateplení budov dojde k určité pozitivní změně.
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Opakovaně jsme se zúčastnili projektu KALIBRO určeného ţákům 5. tříd. Sníţený zájem trvá u testů společnosti
SCIO, v 8. ročnících bylo letos testováno 20 ţáků. Jedním z důvodů můţe být skutečnost, ţe úhrada za
zpracování dat je v reţii rodičů, ale hlavní příčina je pravděpodobně v systému přijímacího řízení na střední školy.
Podrobné rozbory ţákům pomáhají k sebereflexi i korekci plánů týkajících se volby v oblasti dalšího vzdělávání.
Rozbory mají vypovídající hodnotu i pro vyučující, coţ pomáhalo v závěrečné fázi přípravy ţáků ke studiu.
Z nabídky TECHNO 2012 jsme vyuţili např. testování ţáků 6. ročníků, 12 talentovaných ţáků 8. – 9. ročníků
navštívilo VŠB v Ostravě, v lednu odjeli ţáci 9. ročníků do Hranic a Bystřice pod Hostýnem do zdejších
průmyslových škol.
Ţáci 9. ročníků si měli moţnost v rámci Dne otevřených dveří prohlédnout SPŠ elektrotechniky, informatiky a
řemesel ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Pokračuje spolupráce se Soukromou základní uměleckou školou MIS music (mnoho ţáků školy v odpoledních
hodinách sluţeb soukromé školy vyuţívá). Přímý kontakt s hudbou byl i tentokrát prezentován jako setkání ţáků
1. stupně s „učiteli hudby“. Dramatické oddělení této školy připravilo pro ţáky 1. stupně hezké divadelní
představení.
Pobyty ţáků 1. stupně v přírodě pokračují. Letos je absolvovali ţáci 8 tříd, spojili učení se zábavou, pohybem i
pobytem na čerstvém vzduchu.
V rámci sportovních plánů se plavci a hokejisté zúčastnili sportovních soustředění.
Zejména ţáci 1. stupně vyuţívají v zimních měsících nabídku HC Kopřivnice k bruslení. Navštívili jsme Velkou
vánoční exhibici krasobruslařů a aktivně se zapojili do rychlobruslařských závodů Hledáme novou Sáblíkovou.
Na dopravním hřišti v Kopřivnici ţáci 1. stupně absolvovali cyklistický výcvik, teorie byla procvičována v učebnách
školy. V rámci dopravní soutěţe uspěli ţáci v kategorii 10 – 12 let a získali 1. místo, 2. místo obsadili ţáci
v kategorii 13 – 15 let.
Ţáci 1. – 4. ročníků absolvovali i v letošním roce plavecký výcvik.
V rámci preventivně-výchovné činnosti v oblasti poţární ochrany byla pro ţáky 2. a 6. ročníků připravena akce
HASÍK, která se setkává s velkým ohlasem u dětí i pedagogických pracovníků. Preventivní akce začaly před
čtyřmi lety, takţe letos poprvé mají organizátoři zpětnou vazbu. Dle informací je pozitivní.
Pokračujeme v projektu EU – peníze školám. Díky tomuto projektu, do kterého během tří let vstoupí všechny
základní školy v celé ČR, jsme mohli vybavit pomůckami některé odborné učebny, technikou pak většinu
pedagogického sboru. Zbývající část finančních prostředků budeme čerpat v průběhu roku 2012, kdy bude projekt
ukončen.
Bylo vydáno vánoční číslo školního časopisu VLNY.
Jako kaţdoročně byl zorganizován pro ţáky všech 7. ročníků lyţařský výcvikový zájezd do Velkých Karlovic.
Termín byl volen podle zkušeností z minulých let, ale nedostatek sněhu byl příčinou přesunu kurzu na březen.
Jako kaţdý rok byla na kurzu zajištěna lékařská sluţba.
Třináct zájemců z řad ţáků 2. stupně odjelo v květnu na poznávací zájezd do Anglie a Paříţe.
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31 ţáků 9. ročníků vyuţilo moţnosti zúčastnit se zahraničního zájezdu do Chorvatska. Tato aktivita se setkává
s velkým ohlasem ţáků i rodičů a je opět předpoklad, ţe i v příštím školním roce bude zájezd realizován.
Finanční důvody ale brání účasti všech ţáků. S touto okolností je potřeba počítat i v budoucnu.
Škola pokračuje ve spolupráci s Hnutím „Na vlastních nohou“, jehoţ symbolem je STONOŢKA. Garantem
spolupráce je nadále Mgr. Naděţda Pešová, která úzce spolupracuje zejména s Mgr. Michaelou Lukešovou.
Snaha pomoci tam, kde je potřeba, neslábne. I letos byly předány paní Jensen stovky obrázků, které díky
financím po prodeji pomohou některým dětem ve válečných zónách. Finanční obnos, který byl zaslán na konto
hnutí jsme získali i prodejem keramických a jiných výrobků, prodejem plyšáků, který se setkal u dětí s velkým
ohlasem.
Paní učitelka Pešová se zúčastnila 18. vánočního koncertu v Praze.
Finančně ţáci podpořili sbírku pořádanou občanským sdruţením Ţivot dětem.
Pokračujeme ve spolupráci se Speciální školou pro ţáky s více vadami – Dětské centrum Kopřivnice. Také ve
školním roce 2010/2011 vyšla školní jídelna maximálně vstříc při zajištění stravování účastníků akce pro
postiţené děti „Motýlek“. A nebyla to jediná akce, v průběhu níţ zaměstnanci naší ŠJ pomohli subjektům zajistit
stravování.
Dlouhodobě spolupracujeme s místní knihovnou. Besedy jsou pořádány pro ţáky 1. i 2. stupně a ţáky ve ŠD.
Neustala ani spolupráce s KDK Kopřivnice. Vyuţíváme nabídky divadelních i filmových představení, v tomto roce
to bylo 23 akcí, kterých se zúčastnilo cca 2750 ţáků. Podpořili jsme Velikonoční jarmark, který se konal před
KDK, a ve dvou stáncích prezentovali práce našich ţáků.
Pro ţáky 2. stupně byly uspořádány dva zájezdy do ostravského divadla, osmáci navštívili výstavu Terakotová
armáda v Brně.
Pravidelná spolupráce s DDM Kopřivnice přivedla naše ţáky na akci KOPR-STAR, šachový turnaj i jarní koncert.
Tradičně jsme pomohli při organizaci Dne dětí.
12 ekologických akcí pro naše ţáky připravilo Občanské sdruţení HÁJENKA. Ţáci tří tříd, vítězové projektů
vyhlášených ke Dni Země, odjeli za odměnu do Záchranné stanice v Bartošovicích.
Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní, za získané body jsme získali multifunkční tiskárnu do školní druţiny.
Škola pro naše ţáky zajišťuje fotografování prvňáčků i fotografování ţáků na konci školního roku.
Ţákům zabezpečujeme nákup kompletů sešitů pro další školní rok.
Kaţdoročně v naší škole vykonávají praxi studenti středních i vysokých škol.
Škola poskytla prostory účastníkům 8. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka.
Organizačně jsme zabezpečili 21. ročník Kopřivnické laťky.
V prostorách naší školy se opět konala celorepubliková akce KOPRCON.
V naší učebně PC probíhala školení, která pořádal KDK.
V době voleb jsme poskytli prostory k vytvoření volebních místností.
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V červnu 2011 uplynulo 61 let od popravy dr. Milady Horákové. K tomuto smutnému výročí jsme připravili pietní
vzpomínkový akt, který moderoval Mgr. Ladislav Cvíček. Akce se zúčastnila řada hostů – mj. starosta Kopřivnice
pan Josef Jalůvka, místostarostka paní Dagmar Rysová, zástupci Konfederace politických vězňů, MDH a další.
Pozornost akci věnoval místní i okresní tisk.
Ke kulturnímu zázemí školy neodmyslitelně patří školní sbor pod vedením Mgr. Evy Nedjalkové a Mgr. Drahomíry
Galové. Tento sbor je stále aktivní a podílí se na některých akcích školy.
Velký úspěch pravidelně sklízí hudební skupina Magistr, která je sloţena z hudebně nadaných pedagogů
kopřivnických škol a vystupuje několikrát v roce na nejrůznějších kulturních a společenských akcích.
Průběţně jsou vybavovány třídy, herny ŠD, počítačové učebny. Terárium v pracovně přírodopisu má další nové
„nájemníky“ – agamy vousaté.
Ve škole jsou nově vybudované učebny – polytechnická, v novém školním roce bude zahájen provoz v učebnách
fyziky, chemie, knihovně, multifunkční učebně a zrcadlovém sále, který vyuţívá i školní druţina. Finanční
prostředky na modernizaci těchto učeben a zároveň na výměnu elektroinstalace téměř v celé škole jsme získali
z projektu Zkvalitňování infrastruktury a zlepšení konkurenceschopnosti.
Ve funkci vedoucí školní jídelny působí paní Jana Pavlínová, vedoucí kuchařkou je paní Renata Pánková. Školní
jídelna prošla rekonstrukcí odpadů, vyměněn byl sporák a plynová pánev, mrazicí box byl opraven, čeká se na
celkovou rekonstrukci, která je přislíbena na příští rok.
Výběr i odhlášky jídel jsou moţné přímo v jídelně, nebo na stránkách školy.
Organizačně i finančně je mimořádně náročná starost o zabezpečení dobrého stavu budov školy. Stále jsme se
zabývali havarijními situacemi, které se odvíjejí od stáří rozvodů, odpadů, elektroinstalace apod. Část starostí
v příštím roce odpadne po celkové rekonstrukci elektroinstalací, která proběhla v průběhu prázdnin. Přetrvávají
problémy s topením u šaten, regulací tepla, podlahové krytiny v mnoha případech rovněţ neodpovídají
poţadavkům ze strany bezpečnosti a hygieny. Z důvodu zabezpečení majetku ţáků bychom chtěli přebudovat
stávající systém šaten. Rádi bychom volili variantu šatních skříněk, které se osvědčily i v jiných školách.
Realizace však vyţaduje finanční prostředky a zásadní stavební zásah v prostorách šaten.
V poţadavcích školy stále zůstává dokončení úprav sociálního zařízení v nové budově, zateplení školy, moţnost
regulování tepla, oprava fasády, výměna oken, vyřešení vstupního prostoru školy. K bezpečnému provozu bude
nutné opravit také atrium školy. Dlaţba atria netvoří rovný terén a je pro pohyb ţáků nebezpečná. I z tohoto
důvodu je uţívání atria značně omezeno.
Dětské hřiště pro veřejnost, jehoţ provoz zabezpečuje škola, je plně vyuţíváno. Problémy s některými staršími
návštěvníky, kterým není, vzhledem k jejich věku, hřiště určeno, byly částečně vyřešeny osvětlením hřiště.
V těsné blízkosti dětského hřiště vznikne do konce září 2011 zbrusu nový školní sportovní areál. Jeho hlavní částí
bude hřiště s umělým trávníkem pro malou kopanou, další plochou bude víceúčelové hřiště s polyuretanovým
povrchem, které bude slouţit pro volejbal, nohejbal a vybíjenou. Své zázemí zde naleznou rovněţ atleti, kterým
bude slouţit sprinterská dráha, dvě doskočiště pro skok daleký a sektor pro vrh koulí.
V tomto školním roce jsme dokončili nákup kompletů lavic a ţidlí ve třídách a odborných učebnách.
Pitný reţim je zajišťován prostřednictvím školního bufetu, nadále vyuţíváme nabídky firmy Coca – Cola,
DELIKOMAT s.r.o., další automat umoţňuje ţákům nákup různých ovocných tyčinek, automat u tělocvičen slouţí
ţákům i návštěvníkům tělocvičen.
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V provozu je školní bufet. Prodej po celý rok zajišťovala paní Kateřina Strnková. Tuto sluţbu bude v budoucnu
zajišťovat paní Ernstová, která dříve pracovala jako prodavačka.
Kontroly a revize byly realizovány dle předpisů a nařízení.
Součástí školy je školní druţina, která měla v tomto školním roce 2 oddělení. V prostorách druţiny došlo k úpravě
obloţení a v tuto chvíli je ve výhledu výměna nábytku.
Ve školní druţině – kromě pravidelné výchovné práce a bohatého programu – jsou organizovány i mimořádné
akce pro děti. Mají charakter zábavný, ale také např. sportovní, soutěţní, kulturní a poznávací.
V tomto školním roce bylo uspořádáno 34 akcí, za zmínku stojí pravidelné návštěvy kina, Vánoční dílny pořádané
ve spolupráci s rodiči ţáků, Podzimníčci, návštěva u skupiny MODANCE, Kytičkování. K tradičně oblíbeným
akcím patřily Vlaštovkiáda, Drakiáda, Kreslení na asfaltu, Čertovské odpoledne, Vánoční besídka, Hledáme
superstar apod.
V učebně keramiky, která je hojně vyuţívána ţáky 1. i 2. stupně, byla zapojena nová pec.
V rámci projektu TECHNO 2012 byla v květnu slavnostně otevřena polytechnická odborná učebna, která by měla
slouţit i ţákům dalších kopřivnických škol – ZŠ Emila Zátopka, ZŠ 17. listopadu a ZŠ sv. Zdislavy. Díky tomuto
projektu jsme mohli vybavit kabinet fyziky zcela novými pomůckami.
Zdravotní a zubní preventivní i akutní péči zabezpečují rodiče u lékařů, které pro své děti vybrali.
Jsme zapojeni do projektu Zdravé zuby.
Škola úzce spolupracuje s rodičovskou veřejností, pravidelně se s vedením školy schází Školská rada, která
vznikla k 1. 1. 2006. Na schůzkách jsou členové rady informováni o chodu školy. Nadále pracuje také Rada
rodičů, členové pomáhají při zajišťování různých akcí, promyšleně a efektivně hospodaří s financemi, přispívají
např. na nákup výkresů pro ţáky, hradí odměny, přispívají na poznávací zájezdy ţáků apod.
Ve škole aktivně působí ZO ČMOS, která zabezpečuje dle finančních moţností vyţití svých členů, nezapomíná
ani na bývalé členy sboru, t.č. důchodce. ZO ČMOS úzce spolupracuje na základě kolektivní smlouvy s vedením
školy. Předsedkyní odborů je Mgr. Eva Špačková.
V odpoledních hodinách jsou některé učebny nadále pronajímány. Této moţnosti vyuţívá pravidelně Autoškola
SAjP, LION – zabezpečující jazykovou výuku, taneční skupina MODANCE. Velký zájem veřejnosti je o pronájem
obou tělocvičen, které jsou plně vyuţívány do pozdních hodin. Tato vytíţenost klade nároky na organizaci
provozu, úklidu, ale také se podepisuje na opotřebovanosti obou tělocvičen.
Pokračuje spolupráce s malotřídními školami v obcích Mniší, Lubina a Závišice. Pravidelně školu navštěvují i děti
z blízkých MŠ, coţ je zajímavé zejména pro budoucí školáky. Rádi bychom zavedli tradici Dne otevřených dveří
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.
Školní hřiště vyuţívají i ţáci církevní školy, proběhly zde sportovní hry postiţených.
Práce pedagogů je – vzhledem ke skladbě ţáků - nadále velmi obtíţná. Řada ţáků ţije v neúplných rodinách,
u některých se projevují výchovné problémy, pokusy o záškoláctví. Tato skutečnost v plné míře zaměstnává
vyučující, třídní učitele, výchovného poradce i preventistku.
Ve zvýšené míře vyuţíváme moţností k různým besedám, které jsou organizovány ve spolupráci s Policií ČR,
pracovnicí sociálního odboru MÚ paní Gelnarovou, ale zajišťujeme je i vlastními silami.
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Koordinace výuky a tréninkových hodin - zejména plavců – má svá pevná pravidla. Model spolupráce, který jsme
zavedli, umoţňuje plynulý přechod ţáků z výuky do tréninkového procesu. Stavebním kamenem této spolupráce
je pravidelný kontakt trenérů s třídními učiteli, jejich vzájemná informovanost týkající se prospěchu, chování i
absence našich ţáků. Dobrá je rovněţ spolupráce Bc. R. Lakomého a pana L. Poláška s vedením školy.
V rámci spolupráce ţáci naší školy pomohli při organizaci akce Hry bez hranic.
Pokračuje spolupráce s místními myslivci, ţáci opět odevzdali kaštany.

2. Vzdělávací program
Ve školním roce 2010/2011 se v naší škole učí podle vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA a nového
školního vzdělávacího programu - Cesta poznání.

1. - 4., 6. – 9. ročník

ŠVP – Cesta poznání
čj. 16 847/96-2

5. ročník

s doplňky čj. 25 018/98-22

čj. 29 738/96-22-50
s rozšířeným vyuč. TV

ve sportovních
třídách

3. Pracovníci školy
Chod školy zabezpečovali :
Zaměstnanci
Provozní
Pracovnice ŠJ
Pedagogičtí pracovníci
Asistent pedagoga
CELKEM

celkem
11
8
31
1
51

muţů
2
0
6
0
8

ţen
9
8
25
1
43

Evidenční počet pedagogických pracovníků

1. stupeň ZŠ

CELKEM
10

z toho NEKVALIFIKOVANÝCH
0

10

2. stupeň ZŠ
ŠD
CELKEM

20
2
32

0
0
0

4. Výuka
Aprobovanost výuky
Ve školním roce 2010/2011 se aprobovanost výuky blíţila 90 %.

Jazyky
V naší škole se povinně vyučuje jazyku anglickému (aprobovanost 0 %) a jazyku německému (aprobovanost
100 %). Jazyky byly vyučovány od 3. ročníku učiteli 1. i 2. stupně. Všichni vyučující AJ absolvovali nebo absolvují
studium jazyka při KVIC Nový Jičín, jsou pravidelnými účastníky řady metodických akcí, které pořádá nejen tato
organizace.
V rámci nepovinných předmětů nabízíme výuku jazyka německého a ruského.

Volitelné a nepovinné předměty
1. stupeň
NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY
Internet
Německý jazyk
Pohybové hry
Ruský jazyk
Speciálně pedagogická péče
Zdravotní tělesná výchova

ZÁJMOVÉ ÚTVARY
Sbor

2. stupeň
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY
ZÁJMOVÉ ÚTVARY
Informatika
Internet
Sbor
Keramika
Německý jazyk
Volejbal
Konverzace v AJ
Ruský jazyk
Základy ruského jazyka
Konverzace v NJ
Speciálně pedagogická péče
Praktika z fyziky
Sportovní hry – dívky
Volitelná TV
Sportovní hry – chlapci
Zdravotní tělesná výchova
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Speciálně pedagogická péče je realizována na základě dohody sepsané s vyučujícími.

Integrovaní zdravotně postižení žáci
Ţáků s VPU bylo v tomto roce evidováno 16. Jednomu ţáku se speciálními vzdělávacími potřebami pomáhá
pedagogická asistentka.
Všem ţákům byla věnována potřebná péče v rámci výuky i mimo ni, coţ klade zvýšené nároky na přípravu učitelů
a jejich práci v hodinách. Kapacitní moţnosti školy jsou zde plně vyuţity.

Zdravotní tělesná výchova
POČET HODIN

POČET ŢÁKŮ

2

8

Nabídka ZdTV v naší škole trvá léta. Hodiny ZdTV měly vţdy vysokou úroveň a byly kvitovány rodiči i lékaři. Niţší
počet ţáků umoţňuje věnovat se kaţdému dítěti dle potřeb.

5. Přijímací řízení, zařazování dětí
Ve školním roce 2010/2011 začalo navštěvovat naši školu 464 ţáků, do 1. ročníku nastoupilo 39 dětí.
Zdravotní tělesnou výchovu navštěvovalo – podle stavu na konci školního roku – 8 dětí. Cvičení vedla Mgr. Jitka
Hořáková.
V odděleních ŠD bylo zapsáno 60 ţáků.
K zápisu do 1. tříd se dostavilo 47 dětí, z toho 14 má odročenou docházku, a to – podle nového školského
zákona – na základě vyjádření PPP, nebo pediatra.
Dle nového školského zákona obdrţeli všichni ţáci přijatí do 1. tříd Rozhodnutí ředitele školy o přijetí
k základnímu vzdělávání.

Tabulka přijatých žáků
ŠESTILETÁ
GYMNÁZIA

2

OSMILETÁ
GYMNÁZIA

4

STUDIJNÍ OBORY

UČEBNÍ OBORY

NEPODANÁ PŘIHLÁŠKA

46

19

0
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání
Prospěch – 2. pololetí
ROČNÍK POČET ŽÁKŮ PROSPĚLOS VYZN. PROSPĚLO NEPROSPĚLO NEKLASIFIKOVÁNO PŘEDMĚT
39
36
1
2
2
TV
1.
40
35
5
0
0
2.
28
21
5
2
0
3.
48
30
17
0
0
4.
56
31
25
0
0
5.
6.
7.
8.
9.

56
65
66
62

24
18
12
9

40
39
51
53

0
1
3
0

0
1
1
1

CELKEM

460

216

236

8

5

Hodnocení chování - za celý školní rok
2. stupeň

3. stupeň

9

2

Docházka - za celý školní rok
omluv. h.

CELKEM 43 042

neoml. h.

prům. počet
oml.h./ţáka

prům. počet
neoml.h./ţáka

65

93,57

0,14

7. Kontroly
Ve školním roce 2010/2011 byly v naší škole provedeny v termínech všechny kontroly. Konkrétně:
pravidelně

Zabezpečovací systém
EPROM Kopřivnice

TV
TV
TV
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pravidelně

Poţární kontroly
pan J. Bartoň

pravidelně

Revize výtahu ve školní jídelně
– fa Výtahy Kopřivnice, Socha a spol.
Výtah je schopen dalšího provozu.

listopad 2010

Kontrola hospodaření za rok 2009 (MÚ Kopřivnice)

31. 12. 2010

Termínová revize spalinových cest a komínů

28. 2. 2011

Odborná technická revize a oprava těl. nářadí a zařízení

únor 2011

Revize části přenosných el. spotřebičů

10. 3. 2011

Kontrola hasicích přístrojů a hydrantů

červen 2011

Kontrola vypracovaných IVP

7. 6. 2011

Kontrola Krajské hygienické stanice ve školní jídelně

10. 6. 2011

Revize tlakových nádob

22. 6. 2011

Revize plynových zařízení

červenec 2011

Revize elektr. zařízení ve školní jídelně

Připravované projekty, které vycházely z připomínek hygieny, byly částečně realizovány. Zprovozněny byly
sprchy a sociální zařízení u tělocvičen, ve dvou hlavních budovách byla provedena celková rekonstrukce
elektroinstalace a do provozu bylo uvedeno 6 odborných učeben, které splňují veškeré poţadavky na hygienu
a bezpečnost provozu.
Před dokončením je přestavba školního sportovního hřiště. Dojde-li k realizaci projektu Zelená úsporám, pak nás
čeká slibovaná oprava pláště budovy školy.

8. Aktivity a prezentace školy
Práce se ŠVP je permanentním úkolem všech pedagogických pracovníků, hlavní koordinátorkou byla jmenována
Mgr. Ivana Grygaříková, za 2. stupeň Mgr. Martina Machynová.
Ve školním roce jsme se zúčastnili projektu realizovaného společností KALIBRO – určeno ţákům 5. ročníků, ţáci
8. ročníků absolvovali testy společnosti SCIO.
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Ţáci 6. tříd absolvovali ve škole testy v rámci TECHNO 2012 – testování technického porozumění, organizoval
Mgr. Miroslav Hykl.
V rámci projektu TECHNO 2012 se ţáci zúčastnili:
říjen 2010 návštěva Vysoké škole báňské v Ostravě – 12 ţáků 8. a 9. ročníků
listopad 2010 Den technické kariéry – prezentace místních SŠ a firem
leden 2011 návštěva SPŠ Hranice, SPŠ nábytkářské Bystřice pod Hostýnem – ţáci 9. ročníků
březen 2011 návštěva firem TATRA a.s. a BIKE FUN Int.s.r.o. – ţáci 8. a 9. ročníků
květen 2011 návštěva Úřadu práce v Novém Jičíně – ţáci 8. ročníků
červen 2011 návštěva firmy Huyndai v Nošovicích – ţáci 7. – 8. ročníků
Funkci školního metodika prevence vykonávala Mgr. Michaela Lukešová, která úzce spolupracovala s výchovným
poradcem Mgr. Ladislavem Cvíčkem, vedením školy i třídními učiteli. Jmenovaní společně zabezpečují kontakt
s komisí pro prevenci kriminality při MÚ v Kopřivnici, s Policií ČR i pracovnicí sociálního odboru. Přednášky pro
ţáky jsou připravovány na základě nabídek či osobních kontaktů. Funguje e-mail preventistky, na nástěnce
v respiriu školy jsou zodpovídané případné dotazy ţáků.
Veškeré získané informace předávají jmenovaní pedagogové ihned řediteli školy a pedagogickým pracovníkům.
Na 2. stupni byl proveden průzkum Výzkum sociálně-patologických jevů a sociální klima, odpovědi ţáků byly
zpracovány a vyhodnoceny.
Škola nadále spolupracuje se ZUŠ MIS music. Jiţ tradičně byl ţáky a učiteli této soukromé školy připraven
hudební program pro ţáky naší školy.
Opakovaně se ţáci naší školy prezentují krátkým programem pod vedením Mgr. Naděţdy Pešové na vítání
občánků.
Ţáci 7. ročníků absolvovali lyţařský výcvikový zájezd.
Mgr. Janou Neničkovou byl zorganizován poznávací zájezd do Anglie a Paříţe.
Uspořádali jsme mezinárodní ozdravný pobyt ţáků 9. ročníků v Chorvatsku.
Škola pravidelně organizuje sportovní soutěţ ve skoku vysokém – Kopřivnická laťka. 21. ročníku se opět zúčastnil
i olympionik Jaroslav Bába, který obohatil program a ukončil soutěţ rekordem 221 cm. Akce se po roce vrátila
do naší tělocvičny.
Aktivně jsme se zapojili do ekologické akce Den Země. Připraveného projektu se zúčastnili ţáci všech tříd. Školní
druţina se tradičně zapojila do akce Ekovýstava. V doprovodné akci – sběru papíru – bylo odevzdáno 3 209,5 kg.
Jsme zapojeni v projektu Recyklohraní, který organizuje firma ASEKOL.
Zúčastnili jsme se kopřivnické akce Zatočte s elektroodpadem, která byla určena ţákům 5. – 6. tříd.
Ve spolupráci s pracovníky KDK jsme zajišťovali po celý školní rok pro ţáky i pracovníky školy kulturní
představení.
Zachovala se vyváţenost programů, nabídka je celoroční, dává moţnost vybírat ze všech druhů umění – film,
divadlo, hudba apod. Vyuţíváme rovněţ nabídku programů Katolické besedy v Kopřivnici a dalších subjektů.
Věříme, ţe stejně bohatá nabídka programů zůstane i v dalších letech.
Příjemným zpestřením byla mikulášská nabídka filmového představení od firmy BROSE.
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Pro ţáky 2. stupně byly zorganizovány 2 zájezdy do ostravského divadla.
Pro ţáky 2. a 6. ročníků byla opět realizována akce HASÍK. Akce byla velmi dobře připravena jak po stránce
prezentace, tak po stránce realizace a měla letos poprvé i zpětnou vazbu pro organizátory.
Udrţujeme kontakt se soukromými podnikateli v Kopřivnici a blízkém okolí.
Nadále spolupracujeme s hnutím „Na vlastních nohou“ a občanským sdruţením Ţivot dětem. Na jejich konta
odešla částka téměř 6 500,- Kč.
Šest ţáků 4. B třídy se zúčastnilo Tříkrálové sbírky.
Tradičně jsme pomáhali při organizaci PředBěhu naděje. Po celý den v roli vodičů menších dětí pomáhali ţáci
naší školy.
Byli jsme spoluorganizátory akce pro ţáky 9. ročníků, která je známá jako „Slavnostní vyřazení ţáků 9. ročníků“.
Záštitu nad touto akcí má starosta města.
Nadále usilujeme o zabezpečení pitného reţimu ţáků. Jsme zapojeni do projektu DOTOVANÉ MLÉKO.
Pro ţáky ve školní druţině byly zorganizovány mnohé akce. Mimořádný zájem vzbudily zejména: Vlaštovkiáda,
Drakiáda, Mikulášská besídka, Maškarní karneval, Vánoční besídka, Rej čarodějnic, Výstava prací s jarní
a velikonoční tematikou, Den dětí, Sportovní olympiáda. Pro velký úspěch byly znovu zařazeny Vánoční dílny,
kde spolupracovaly děti se svými rodiči, vystoupení tanečníků ze skupiny MODANCE.
Nadále usilujeme o vylepšení interiéru školy. V průběhu roku docházelo k opravám nástěnných maleb. V interiéru
školy se stále více objevují výrobky, které pocházejí z naší keramické dílny. Prostor pro iniciativu je vzhledem
k rozsáhlému objektu bezedný. V respiriu byla obnovena poškozená výmalba bufetu. Minigalerie je průběţně
obměňována novými výtvory našich ţáků. Ve staré budově školy zajišťují vkusnou výzdobu vyučující 1. stupně.
Stále bojujeme s neţádoucími zásahy ze strany ţáků i návštěvníků školy, které musíme operativně řešit. Velkým
úkolem pro další období bude oprava maleb u tělocvičen.
V rámci rekonstrukce školy však byly vymalovány veškeré učebny, chodby a schodiště.
V tomto školním roce jsme pokračovali v dopravní výchově ţáků 1. stupně. Ti navštívili dopravní hřiště
v Kopřivnici. Akce pro ţáky byla dobře připravena a zorganizována.
Ţáci naší školy se rovněţ zúčastňují akcí, které organizují různé subjekty. Např. Zátopkova pětka, Zátopkova
desítka, slavnostní koncert škol v Kopřivnici, Kopřivnická laťka (jsme organizátory), Běh dětí, Velikonoční jarmark
pořádaný KDK, Den dětí…
Pokračuje i spolupráce s Občanským sdruţením Hájenka. Programů ekologické výchovy se účastní zejména ţáci
1. stupně.
Ţáci 1. stupně se tradičně zapojili do sběru kaštanů, přes nepřízeň počasí odevzdali tentokrát 53 kg sušených
kaštanů.
Pro ţáky 7. ročníků byla objednána přednáška na téma plazi.
Ţáci 5. ročníků vyuţili nabídku pracovníků MÚ, Oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody, k terénní akci
v rámci Mezinárodního roku lesů.
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Prvňáčci dostali moţnost navštívit základnu kopřivnických hasičů.
Pro šesťáky byl připraven tradiční Halloween.
Ţáci naší školy pomáhali při zajišťování Dne dětí (akce DDM), Her bez hranic (akce plaveckého oddílu).
Zajištěn byl Mikulášský den. Ţáci tradičně pomohli i v odpoledních hodinách při akci, která probíhala ve školní
druţině.
Pro velký úspěch byl znovu uspořádán vánoční jarmark, opět v reţii zejména vyučujících 1. stupně. Všichni byli
nadšeni nejen prodejní akcí výrobků našich ţáků, ale i vystoupením ţáků, které následovalo, ukázalo jejich
schopnosti pohybové, pěvecké i dramatické.
Ţáci 4. a 5. ročníků navštívili akci Vánoce na dědině v Roţnově pod Radhoštěm.
Ve srovnání s minulými lety proběhlo daleko více projektových dnů, a to zejména na 1. stupni. Byly zaměřeny na
období Vánoc, Velikonoc, Dne Země, ale také na zdraví, prevenci.
V rámci prevence byl pro ţáky 9. ročníků připraven projektový den ZDRAVÍ, úspěch měly i preventivní bloky,
kterých se zúčastnili ţáci všech tříd 2. stupně, 4 bloky byly určeny ţákům 1. stupně. Ţákyně 6. tříd absolvovaly
besedu o dospívání.
Ţáci 9. ročníků měli moţnost prohlédnout si některé prostory MÚ v Kopřivnici a seznámit se s jeho chodem.
Osmáci absolvovali besedu s kolizní pracovnicí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Mgr. Gelnarovou na
téma Sociálně-právní ochrana dětí.
Hudební schopnosti prokázali naši ţáci v pěvecké soutěţi KOPR-STAR. Castingem, který probíhal ve škole,
prošlo 23 soutěţících, postoupilo 10 zpěváků, do finále se probojovali 2 a celkovým vítězem se stal opět náš ţák
– Radim Výborný.
Patnáct ţáků bylo odměněno ředitelem školy za reprezentaci školy.
Devět vyznamenaných ţáků 9. ročníků se svými třídními učiteli a ředitelem školy bylo přítomno tradičnímu setkání
se zástupci města.

Výčet by mohl pokračovat dalšími sportovními, výtvarnými a jinými aktivitami (nejvýznamnější úspěchy uvedeme
dále). Mnohé aktivity musíme tlumit a nabídky odmítat. Neustálá koordinace s výchovně-vzdělávacím procesem
je nezbytná.
Dění ve škole lze aktuálně sledovat na www stránkách školy.

9. Prevence sociálně-patologických jevů
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Ve školním roce 2010/2011 byla pro ţáky opětovně zajištěna sluţba školního preventisty a výchovného poradce.
Oba pracují podle vypracované strategie schválené ředitelem školy.
Nadále trvá spolupráce s Policií ČR, s Městskou policií v Kopřivnici a se sociální komisí MÚ. V rámci spolupráce
s policií byla uskutečněna akce týkající se problematiky návykových látek a trestní odpovědnosti mladistvých, o
sociálně-právní ochraně dětí s ţáky besedovala Mgr. T. Gelnarová. Je škoda, ţe takových akcí, vhledem
k vytíţenosti, nemůţe být uskutečněno více.
Aktivní je schránka důvěry v respiriu školy.
Tradičně dobrou úroveň měla přednáška určená dívkám 6. ročníků, která byla zaměřena na biologické změny
organismu, případná moţná nebezpečí.
Ţáci 9. ročníků si pochvalovali celodenní školní akci ZDRAVÍ.
Na pravidelných třídních schůzkách byli rodiče třídními učiteli upozorňováni na problematiku výskytu sociálně–
patologických jevů. Ne vţdy se však setkáme u rodičů s reakcí, kterou bychom očekávali. Tato skutečnost se týká
zejména problematiky kouření, hrubosti ve vyjadřování, agrese v chování, nevhodného chování ke spoluţákům
(uráţení, pomluvy, intriky…), ale i záškoláctví.
Informovanost pedagogického sboru byla zaručena aktuálními zprávami výchovného poradce či školního
metodika prevence v rámci pedagogických i provozních porad. Akutní případy jsou řešeny okamţitě.
Dalším úkolem metodika protidrogové prevence byla koordinace protidrogové aktivity učitelů ve škole.
Učitelé byli vedeni k tomu, aby nenásilnou formou působili na ţáky příklady, a to zejména v hodinách výchovy
k občanství, výchovy ke zdraví, chemie, přírodopisu či českého jazyka.
V rámci prevence jsou v kaţdé třídě minimálně 2x v průběhu školního roku realizovány preventivní bloky
s metodikem. Ve výuce je vyuţívána záţitková pedagogika. Na 1. stupni se akce zaměřily na odlišnosti mezi
dětmi, vztahy ve třídě, šikanu…, na 2. stupni se diskutovalo o komunikaci, rizicích internetu, netolismu, drogách,
šikaně, zvládání stresu apod.
Strategie prevence sociálně–patologických jevů bude i nadále zaměřena na zlepšování sociálního klimatu
ve třídách, zmírnění agresivních projevů ţáků a boji s šikanou.

10. Umístění žáků v soutěžích
PREZENTACE V ZAHRANIČÍ
Soustavná spolupráce s hnutím „Na vlastních nohou“. Do hnutí se ročně zapojí okolo 300 ţáků.
Úspěch zaznamenali ţáci 7. ročníku, kteří se zapojili do mezinárodní matematické korespondenční soutěţe
TAKTIK. Ve své kategorii získali 1. místo (554 zapojených druţstev).
Tři ţákyně naší školy byly členkami vítězné formace na MS Synchro dance – Formation – juniors Liberec.
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Ţák naší školy byl v druţstvu hokejistů, které na hokejovém turnaji v Torontu vyhrálo.

ZE SOUČASNÝCH VÝRAZNÝCH ÚSPĚCHŮ přesahujících rámec školy
Hokejisté
Turnaj v Německu
Turnaj Ostrava - Poruba
Turnaj O pohár senátora M. Bureše
Turnaj na Slovensku
Mezinárodní turnaj v NJ

ţáci 7. tříd
ţáci 8. tříd
ţáci 8. tříd
ţáci 7. tříd
ţáci 3. tříd

6. místo
5. místo
3. místo
2. místo
1. místo

Plavci
Oblastní přebor mladšího ţactva
Oblastní přebor starších ţáků
Okresní přebor nejmladšího ţactva
Pohár ČR
Štafeta – Česká Třebová
VC Kopřivnice
Oblastní přebor ml. ţactva
Letní pohár ČR
štafety
jednotlivci
Mistrovství ČR

4 medaile
2 x 2. místo
2 medaile
20. místo
4. místo
3 medaile
8x stupeň vítězů
4. místo
5. a 8. místo
13. místo

Úspěchy v dalších odvětvích
Štafeta E. Zátopka – ml.

město

1. místo

Štafeta E. Zátopka – st.

město

3. místo

Lidový běh

město

1. místo

Kopaná (6. – 7. třídy)

město

1. místo

Stolní tenis - ţáci

okrsek

3. místo

Rychlobruslení

město

2. místo

Florbal

okres

3. místo

Halová kopaná (6. – 7. tř.)

okres

3. místo

Halová kopaná – dívky (8. – 9. tř.)

okres

6. místo

Šachy

kraj

11. místo
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Házená

okres

3. místo

Kopřivnická laťka

město

3 x 1. místo
4 x 2. místo
2 x 3. místo

Košíková (8. – 9. tř.)

okres

4. místo

Košíková (6. – 7. tř.)

okres

1. místo

Vybíjená (ţákyně a ţáci)

okres
kraj

1. místo
2. místo

Vybíjená (ţákyně)

okres

4. místo

Minikopaná

okrsek

3. místo

Vybíjená – ţákyně

okrsek
okres
kraj

1. místo
1. místo
2. místo

Mc Donald´s Cup

okrsek

3. místo

Velká cena Kopřivnice v šachu

město

1. místo
2. místo
3. místo

Pohár Českého rozhlasu (6. – 7. r.)
ţákyně
(8. – 9. r.)
ţákyně

okrsek
okrsek
okrsek
okrsek

1. místo
3. místo
1. místo
4. místo

Kopaná

město

2. místo
3. místo

5. – 6. tříd
8. – 9. tříd

Do sportovních soutěţí se zapojilo 396 ţáků školy.
Pythagoriáda – 6. ročník
7. ročník

okres
okres

3. místo
4. - 8. místo – 2x

Matematická olympiáda (6. r.)
Matematická pythagoriáda (5. r.)

okres
okres

1. – 2. místo
řešitel

KOPR–STAR

město

1. místo

Zeměpisná olympiáda

okres – kat. A

8. místo
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okres – kat. B
okres – kat. C

5. – 6., 17. místo
15. místo

Olympiáda v JČ

okres

33. – 40. místo

Konverzační soutěţ v AJ

okres – 7. ročník
okres – 9. ročník
kraj – 9. ročník

2. místo
1. místo
6. místo

Recitační soutěţ

okres
okres

postup do KK 2x
náhradník do KK

Dějepisná olympiáda

okres

38. – 39. místo

T. G. Masaryk – hist.- lit. soutěţ

republika

10x ocenění
1. místo v kat.

Svět dobrodruţství a fantazie

město

cena soutěţe

Centrum města

město

1. místo v kategorii

Dopravní soutěţ – I. kat.
II. kat.

město

1. místo
2. místo

Do výčtu by bylo moţno zařadit i počty zúčastněných ţáků ve školních a okresních kolech, kteří sice nebyli aţ tak
úspěšní, ale vyvinuli aktivitu a snahu, a toho si velmi ceníme. Jedná se zejména o soutěţe sportovní,
matematické, jazykové, výtvarné a recitační.
Na tomto místě je potřeba poděkovat všem vyučujícím, kteří se ţákům věnují nejen ve vyučování a mají lví podíl
na úspěších, kterými se můţeme prezentovat.
Řada ţáků dosahuje vynikajících úspěchů ve sportech, které nepatří mezi „školní“. V rybářské disciplíně
„plavaná“ bojuje o první místo v kraji Karel Kapica. I jemu patří poděkování za reprezentaci školy.

11. Umístění absolventů
Přehled žáků odcházejících na střední školy a odborná učiliště po ukončení povinné školní docházky.
název školy

Gymnázium – NJ
Gymnázium – NJ, Pedagogické lyceum
Gymnázium – Frenštát pod Radhoštěm
Gymnázium – Příbor
Gymnázium – Frýdlant n. O.
SŠ – Kopřivnice

studijní, učební obor

Mechanik – seřizovač
Strojírenství
Obchodní akademie

počet žáků
celkem

3
4
4
2
1
1
3
1
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SPŠ el. – Frenštát pod Radhoštěm

SŠHaG – Frenštát pod Radhoštěm
Mendelova SŠ – Nový Jičín

SZeŠ - Nový Jičín
SŠ Odry
SŠS Valašské Meziříčí
SŠ Frýdek – Místek
SOŠ Turnov
SOŠ Ostrava
SŠZ Rožnov p. R.
UČEBNÍ OBORY
SŠ – Kopřivnice

SŠ – Odry
SŠ Šenov
SŠ Frenštát pod Radhoštěm
SŠ Frýdek-Místek
SŠ pro sluch. postižené Val. Meziříčí

Informační technologie
Informatika
Elektronika
Gastronomie
Hotelnictví
Ekonomické lyceum
Informatika v ekonomice
Zdravotnické lyceum
Ekologie a biologie
Agropodnikání
Masér
Sociální činnost
Technické zařízení budov
Dopravní prostředky
Silniční doprava
Výtvarné zpracování kovů a kamenů
Užitná malba
Ekologie a životní prostředí

4
1
1
3
4
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Karosář
Nástrojař
Autolakýrník
Autoelektrikář
Kadeřnice
Instalatér
Strojní mechanik
Kuchař – číšník
Cukrářka
Aranžér
Zahradnice

1
3
1
1
4
1
1
2
3
1
1

Umístění žáků pátých a sedmých ročníků do víceletých gymnázií
Víceletá gymnázia
sídlo školy
Nový Jičín
Příbor

počet přijatých žáků
šestileté
osmileté
2
4

12. Další vzdělávání ped. pracovníků
I v tomto roce se naši pedagogičtí pracovníci zajímali o akce, které měly rámec vzdělávací a doškolovací. Jejich
zájem je koordinován v souladu s provozem, financemi i zájmy školy.
Většina školení měla tradiční charakter.
Celkově se dá říci, ţe učitelé 1. i 2. stupně vyhledávali akce charakteru metodického, akce podporující jazykové
znalosti, akce probouzející kreativitu.
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Vyučující si rozšiřují své vědomosti v rámci studia anglického jazyka. Od tohoto školního roku tak mají všichni
pedagogičtí pracovníci předepsané vzdělání. Mgr. Hykl, který absolvoval studium výchovného poradenství,
ukončil vzdělání kurzem Program pro kvalifikované výchovné poradce k rozšíření jejich kompetencí v rámci
DVPP.
Mgr. Lukešová absolvovala kurz v oblasti sociálně-patologických jevů v rozsahu 80 hodin.
Mgr. A. Jandorová byla přijata k rozšiřujícímu studiu českého jazyka.
Všichni pedagogičtí zaměstnanci prošli školením 1. pomoci, lektorem byl MUDr. Boháč.
Z nabízených akcí dalšího vzdělávání si vybírají učitelé i nadále dle potřeb a zájmů.

13. Zpráva o poskytování informací
Vycházíme ze zákona 106/1999 Sb., § 18, o svobodném přístupu k informacím.
Celkový počet písemných ţádostí o informace
Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace
Počet rozsudků soudu, u kterých došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace
Výsledky sankčních řízení za nedodrţování zákona

0
0
0
0

14. Závěr
Uplynulý školní rok byl ve znamení budování, přírůstků i ztrát.
Na mateřskou dovolenou odešla Mgr. Michaela Lukešová, do důchodu pí vychovatelka Anna Dočkalová a
Mgr. Ladislav Cvíček.
Rok byl naplněn i úmrtími bývalých zaměstnanců, rozloučili jsme se s dlouholetou ředitelkou školy – paní Věrou
Bajerovou, Mgr. Jiřím Ptáčkem, který ve škole působil několik let jako zástupce ředitele, i bývalou učitelkou
1. stupně – paní Jarmilou Uhrovou.
Na základě prognóz se zdá, ţe by se mohl zastavit úbytek ţáků. Stálým problémem ovšem zůstane průměrná
naplněnost tříd, coţ je částečně způsobeno přetrvávajícími aktivitami školy (plavání, hokej). Pozitivem těchto
problémů je to, ţe ve škole neučí nekvalifikovaní pedagogové a nemusíme se spoléhat na pomoc důchodců.
Velkou naději pro školu jsou uţ dříve zmiňované aktivity. Po generální opravě celé školy – výměna oken,
rekonstrukce střech a šaten, zateplení, nová fasáda, ale i dovybavení školy moderními učebními pomůckami –
bude škola patřit k chloubě tohoto města. Škola umístěná v centru města si to určitě zaslouţí.
Záměrem vedení města je to, aby v průběhu tří let byly opraveny všechny základní školy v Kopřivnici. Myslíme si,
ţe bude nutná později domluva mezi školami, abychom se o děti nepřetahovali, ale abychom se o jejich umístění
rozumně domlouvali.
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Stále jsme se nerozloučili s myšlenkou kamerového systému a o jeho zavedení budeme i nadále usilovat a ţádat.
Myslíme si, ţe se jedná o kvalitní prevenci k zamezení šikany a zamezení vandalismu ve vnitřních prostorách
školy.
Na začátku nového školního roku dojde k výměně členů Školské rady vzhledem k odchodu do důchodu či
uplynutí tříletého funkčního období.
Závěrem vyslovujeme naději, ţe se připravované reformy nedotknou pedagogických ani správních zaměstnanců
škol. Jsme přesvědčeni, ţe se úspory dají hledat i jinde.

V Kopřivnici 10. října 2011

Mgr. Lumír Pospěch
ředitel školy

