
 

 

 

 



 

 

 

Počet tříd:                            1.st. - 12        2.st.-  9    spec.třídy – 2 

počet žáků :                         1.st. – 254      2.st. - 209        spec.tř. - 17 

celkem tříd :  23           celkem žáků :  480 
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Nepatřilo k obvyklým, i nadále jsme se potýkali s ohrožením Covid -19, které stejně 

jako v loňském roce ovlivnilo provoz školy a bylo třeba informovat všechny – žáky i 
rodiče, jak to letos bude. 

Školní rok byl zahájen v plném rozsahu a v souladu se školskými právními předpisy. Od žáků 
se před prvním příchodem do školy nevyžadovalo prohlášení o bezinfekčnosti. Žáci nemuseli 

nosit roušku. Nebyla stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do 
budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Bylo doporučeno nechodit do školy 

zbytečně brzy a neshlukovat se do větších skupin + dodržovat bezpečnou vzdálenost. Nebyla 
stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních 

skupinách či kurzech. Základní škola začala fungovat za přísných hygienických podmínek tak, 
aby bylo ochráněno především zdraví žáků a zároveň zaměstnanců.  
 

 

 

 

Zahájení školního roku 2020/2021 pro prvňáčky 

 Slavnostní zahájení pro žáky 1. ročníku letos proběhlo ve třídách bez tradičního setkání 

s klaunem Hopsalínem. 

 



 

 

aktivity a akce 

4.9. – OČMS, Etická výchova 

16.9. – focení prvních tříd 

16. – 18. 9. – výuka žáků 5. roč. na dopravním hřišti 

21.9. – 25.9. – Adaptační pobyt žáků 6. tříd v Komorní Lhotce. 

30.9. – návštěva Úřadu práce - 9.A 

 

4.9. OČMS  

Pravidelně každý rok probíhá projektový den OČMS, jehož cílem je 

v 1.roč.rozvíjet u žáků význam prevence rizik, opatrnosti a preventivního chování 

i důležitost obstát samostatně v obtížné situaci, ve 2.roč. rozvíjet u žáků 

znalost nebezpečí a schopnost odhadnout riziko a vyhnout se mu; posilovat 
odpovědnost žáků za vlastní zdraví a bezpečnost, ve 3.roč. rozvíjet u žáků schopnost 
rozpoznat varování před nebezpečím, rozeznat označení uzávěrů – zejména plynu, vody, 

elektřiny, umět určit (popsat) svou pozici v neznámém prostředí a zhodnotit možné 
následky svého jednání, zhodnotit důsledky bezdůvodného volání na tísňové linky, ve 4.roč. 

rozvíjet u žáků schopnost bezpečně se orientovat a pohybovat ve známém prostředí 
(blízkém okolí školy a bydliště) i v méně známém prostředí (jiné části obce, města, 

příroda) za použití plánů měst a map, v 5.roč. rozvíjet u žáků dovednost poskytnout pomoc 
při běžných úrazech či onemocněních, včetně základního ošetření, i ovládat život 

zachraňující úkony (resuscitace), ….  Vyučující využívali videa, pracovní listy a nácvik 

v praktických situacích.  

 

 

4.9. Etická výchova  

Žáci se ve výuce zabývali různými tématy podle věku např.: 

Komunikace při vytváření výchovného kolektivu, darování, ochota dělit 

se, povzbuzení, služba, vyjádření soucitu, přátelství, pozitivní hodnocení sebe a 

druhých, akceptace druhého, základy asertivního chování, prosociální formy chování, 

pozitivní city, vzory, ctnosti a hodnoty, lidské 

svědomí, smysl života… 

V hodinách měli žáci k dispozici pracovní listy, učebnice, videa, využívali různých 

interakčních her.  

 

 



 

 

21.9. – 26.6. Adaptační kurz 6.tříd  

Jako každoročně na začátku 

školního roku se i letos uskutečnil 

adaptační kurz šestých ročníků 

tentokrát v Komorní Lhotce – 

Penzion Zátiší. Čtyřicet tři žáků se 

během 

pobytu 

připravovalo na změny ve stávajícím školním roce 

– přechod na druhý stupeň, noví vyučující, a 

hlavně nové třídní kolektivy. Čas trávený při 

společných 

aktivitách – řízené hry, výlety, volný čas na 

poznávání se, 

soutěže a 

zábava určitě 

tomu byly 

nápomocny. 

Školní rok 

ukáže, jak to zvládli.  

     

  

   

 



 

 

aktivity a akce 

5.10. – Pasování na čtenáře  2.A, 2.B

15.10. – 19.10. – výuka na dopravním hříšti 4.A,B,C 

 

 

 

Covid -19 opět zasáhl a provoz školy byl narušen prvními hygienickými 

opatřeními, ke kterým postupně přibývala další a další. 

 

9.10.2020 

vláda ČR svým krizovým opatřením rozhodla od 12. 10. 2020  do 25. 10.: 

- omezit provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 

10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se 

osobně neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd se zaokrouhluje). Třídy, které se 

osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského 

zákona. Tato pravidla pro 2. stupeň ZŠ se netýkají škol nebo tříd zřízených podle § 16 

odst. 9 školského zákona, které se vzdělávají prezenčně. 

 organizace výuky v týdnu od 12.10. - 16.10. se neúčastnili osobně vzdělávání žáci 8. a 

9. tříd. Jejich výuka probíhala  distančně podle § 184a školského zákona.  

V týdnu od 19.10. - 23.10. se neúčastnili osobně vzdělávání žáci 6. a 7. tříd. Jejich výuka 

probíhala distančně podle § 184a školského zákona. 

13.10.2020 

distanční výuka na 1. stupni ZŠ 



 

 

Dle nařízení vlády ČR přechází od středy 14. 10. do pátku 23. 10. výuka 1. stupně ZŠ  na 

online formu (kombinace on-line výuky a samostatné práce). Veškeré materiály k výuce 

žáci dostávali prostřednictvím „týdenních plánů na webových stránkách školy, kde byly 

uvedeny časy a odkazy k výuce. Pokud  žáci neměli možnost přihlásit se k výuce on-line, 

mohli si rodiče vyzvednout výukové materiály ve ve st 21. 10. ve škole po předchozí 

dohodě s třídní učitelkou.  

Školní družina v provozu nebyla.  

Výuka na 2. stupni ZŠ od 14. 10. – 23. 10. 2020 

 Od 14. října byla dle nařízení vlády zakázána osobní 

přítomnost žáků na základním vzdělávání s výjimkou tříd 

zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (3. C a 9. C). 

Vzdělávání všech běžných tříd druhého stupně bylo převedeno na distanční formu. 

Výuka i nadále probíhala dle stávajícího rozvrhu prostřednictvím nástrojů UČEBNA 

GOOGLE - google classroom/meet.  

V případě, že se žáci nemohli účastnit výuky přes UČEBNU GOOGLE (nebo neměli 

vzdálený přistup k týdenním plánům), byly pro ně průběžně připravovány učební 

materiály na vrátnici školy. 

 

 

 

od 2. 11. 2020 

 I. Stupeň 

Výuka probíhala i nadále distanční formou (kombinace on – line výuky a samostatné 

práce). Veškeré materiály k výuce žáci dostávali prostřednictvím „týdenních plánů“ , kde 

byly uvedeny také časy a odkazy k on-line výuce. 

Žákům 1. – 4. tříd z důvodu zlepšení distanční výuky byly také zřízeny 

školní emailové účty do učebny GOOGLE CLASSROOM, 

prostřednictvím ní on - line další výuka probíhala.  . 

 



 

 

II. Stupeň 

 Výuka i nadále probíhala dle stávajícího rozvrhu 

prostřednictvím nástrojů UČEBNA GOOGLE - google classroom/meet.  

 

 

 

znovuotevření škol – od 18.11.  

znovuotevření škol pro 1. a 2. ročník ZŠ  a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 

(speciální třídy) od 18. 11. 2020 

Jak se vyučovalo: výuka probíhala dle běžného rozvrhu hodin, AJ kroužek nebyl, 

konce výuky byly upraveny (+/-20 min) kvůli organizaci v jídelně, přestávky trávili žáci 

ve třídě s rouškou (kromě jídla a pití), vstup do školy byl umožněn v 7: 40, roušky po 

celou dobu pobytu ve škole (i ve výuce i v  školní družině), žáci a vyučující ve 

speciálních třídách roušky mít nemuseli, pravidelné mytí a dezinfekce rukou, byl zákaz 

vstupu doprovodu žáků do budovy školy, ranní družina od 6: 00 hodin, šatny byly 

v provozu. 

 

od 30. 11. 2020 – 1.st. zpět do normálu !!! 

od pondělí 30. 11. 2020 byla zahájena prezenční výuka všech žáků 1. – 5. tříd a 9. 

tříd za stejných podmínek jako 1. a 2.roč. 

Výuka 6. – 8. tříd probíhala tzv. rotačním způsobem (kombinace prezenční a 

distanční formy), v níž se po týdnech střídaly třídy v prezenční a distanční výuce. 

 

 

 



 

 

   MIKULÁŠ: SRPŠ předalo dětem Mikulášské balíčky  

tradiční průběh : Advent, vánoční besídkya jiné akce se vzhledem k situaci neuskutečnily, 
mimo jiné i proto, že vánoční prázdniny se dětem prodloužily. Nařízením vlády a MŠMT byla 
výuka ukončena 18.12 2020. Dny 21. a 22.12 byly stanoveny jako dny volna. 

 

NOVINKA V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE  Školaonline   

 

9.12.2020 

V naší škole BYL ZAHÁJEN provoz internetové aplikaci ŠKOLAONLINE, která 

nám slouží pro povinnou školní evidenci (školní matrika), školní administrativu a 
komunikaci s rodiči, k vedení třídních knih, zápisu docházky, žáci v ní mají zapsanou 

klasifikaci. 

 Rodiče se nyní mohou přihlásit k svému účtu a mít tak okamžitý přehled o svém 
dítěti a škole (aktuální rozvrh, plánované akce, známky, docházka). 
http://portal.skolaonline.cz/    

Elektronická žákovská knížka je jednoduchý systém, který pomůže zákonnému 

zástupci být informován kdykoliv a kdekoliv.   

 

 

 

 

http://portal.skolaonline.cz/


 

 

 

dále pokračovala distanční výuka od 4. 1. 2021 pro 3. - 5. ročník 

 prostřednictvím UČEBNA GOOGLE - google classroom 

a jako samostatné úkoly pro žáky                                                                                                                                          

Školní družina pro žáky 3. – 5. ročníku v provozu 

nebyla. Výuka probíhala Online přes google meet + 

samostatné práce žáků M, ČJ, AJ, MS, výchovy a 

informatika – byly zadávány jako dobrovolné úkoly. 

distanční výuka od 4. 1. 2021 pro 2. stupeň ZŠ 

 Všechny třídy druhého stupně, s výjimkou speciální třídy zřízené podle § 16 

odst. 9 (9. C), byly počínaje 4. lednem až do odvolání převedeny na distanční výuku 

prostřednictvím UČEBNA GOOGLE - google classroom a google meet. 

 

 

9.2. – Den bezpečnějšího internetu 

Během distanční výuky jsme využili v rámci preventivní prevence 
nabídku Policie ČR „Kyberkino“, kterou vyučující začlenili do hodin 

prostřednictvím classroom. Jednalo se o krátká videa upozorňující 
na nástrahy online prostoru. Videa byla zveřejňována v 30 

minutových intervalech a pod příspěvky policisté diskutovali 
s dětmi na téma zodpovědného a bezpečného chování v online 
světě. 

 

 

Péče o děti IZS na ZŠ ČSA od 28.února 

ZŠ a MŠ ČSA i nadále zajišťovala péči o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných                   

profesí .). 

Péče byla zajištěna ve školní družině v budově základní školy ČSA od 6:00 - 17:00 pro děti 
ve věku 3 - 10 let. 



 

 

 
 
od 1. 3. 2021 pro 1. , 2. ročník a speciální třídy 
Dle usnesení vlády ČR přešla od pondělí 1. 3. 2021 výuka 1., 2. tříd a speciálních tříd 

také na distanční formu (kombinace on-line výuky a samostatné práce) přes UČEBNU 

GOOGLE. Veškeré materiály k výuce žáci dostávali prostřednictvím „týdenních plánů“ na 
www.zscsa.cz (jako dosud), kde také byly časy a odkazy k on-line výuce předmětů M, 

ČJ, MS. Výchovy byly dobrovolné. 

Školní družina pro žáky v provozu nebyla. 

 

 

 

I přes neutěšenou situaci se učitelé snažili výuku žákům oživit, a proto vznikl : 

Jarní projekt Základní školy ČSA 
Ve dnech 29. – 31. března 2021 probíhalo na naší škole 

projektové vyučování na téma „Jaro a Velikonoce“. 

 Našim cílem bylo, aby si děti odpočinuly od počítače, 

tabletu či mobilního telefonu. Žáci měli možnost se více 

věnovat výtvarnému projevu, hudbě, hře i pohybovým 

aktivitám venku, měli prostor v rámci třídy a třídních 

učeben distanční výuky si vzájemně popovídat, pobavit 

se, zároveň také tak upevnit pozitivní vztahy v třídním 

kolektivu. Během těchto tří dnů 

distanční výuka probíhala pod taktovkou třídních 

učitelů, kteří pro své žáky měli připravený pestrý a 

zábavný program: mezi dětmi oblíbené únikové hry s 

tématikou Velikonoc, různé kvízy, velikonoční tvoření 

z běžně domácích předmětů či odpadového 

materiálu, malování do mouky, výroba domácí jarní 

minizahrádky, nesmělo chybět malování kraslic, zpěv, 

tanec, pohádky, legrace, ale také velikonoční pečení 

a příprava jednoduchých pokrmů. Dobrovolně se 

mohli žáci či celé kolektivy tříd zapojit do 

„vajíčkové výzvy“, „covidového čtyřboje“ nebo do 

týdenní výzvy „kroky“ a jiné. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zscsa.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR2gaZJWKmkquLndXgoybB5Vm-hA-it_VTeAqWsPogc4NXuYfve2hjuSH30&h=AT0D5eyOXxKMLkutT6e4pi3B3OK1vfmHraIaUT9EEXGEHrdLDcmkBHLfbqdAq1GNW-SQ1girPIp7SDK4thTsr82HyzUhNtWmpYpppK-Bo-fvvrYZ4fdklGXGsGlJYwKZ62X7&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0xu83ciHyPG3HfFSEEPT6ks-RPaFo9Y3PzDT0XbqJpghRIe19u_JoEVSC8S1AId9_7-SggK-tr-ieB3t5pfuaOcCWKMHfLv_C4pqelpNyXej92_JAlPmXYGkKEHAaTv_iG1b4tOnQCNFxrLyHXOeFxnByH-LsoXq7O4Dbwl7IW3N8


 

 

Společnou aktivitou pro všechny děti naší 

školy bylo zdobení našeho kouzelného 

stromu „Vajíčkovníku“ v atriu školy. Od 

pondělí do středy mohli žáci přijít na 

nádvoří školy a pověsit na kouzelný strom 

vyfouklé vajíčko se svým vzkazem či 

přáním, vlastnoručně malované kraslice 

nebo jen pentličky.  

Vše samozřejmě za předpokladu dodržování 

všech hygienických 

nařízení v souladu s nařízením během nouzového stavu. Za 

ty tři dny přišly na svět desítky úžasných velikonočních 

zajíčků, vyrobily se nádherné dekorace z vrbového proutí, 

doma se mlsalo nespočet velikonočních dobrot, do zbylé 

mouky se malovalo a malovalo, vznikla spoustu krásných 

básniček, pohádek a velikonočních příběhů. Za veškerou 

práci, snahu, aktivitu byli žáci oceněni certifikátem znalce 

velikonočních tradic.  

    
Ruční výroba: zajíčci z ponožky, kraslice, dekorace z vrbového proutí  

     

  



 

 

Malování do mouky a jak se vyučovalo ve třídách během Jarního projektu. 

    

 

   

 

 

Velikonoční přání, klobouková 

přehlídka 

    

    



 

 

          Hlavně se celé tři dny mlsalo.. 

 

 

 

Na závěr byli všichni žáci oceněni 

Certifikátem znalce velikonočních tradic.  

   

 

 

Velikonoční soutěž  

pořádala SVČ Juventus v Karviné, do které jsme se přihlásili v rámci projektového 

vyučování na téma „Jaro a Velikonoce“.  



 

 

Za naší školu se podařilo Adélce Slaninové z 6. A, obsadit ve své kategorii krásné 

2. místo. Vítězce gratulujeme a všem 

zúčastněným děkujeme za reprezentaci naší 

školy! Všechny práce si můžete prohlédnout ve 

virtuální galerii zde:  
https://www.juventus.cz/fotogalerie-

vytvarna-soutez-velikonoce-2021/254-

vytvarna-soutez-iv-kategorie  

                           autor : Adélka Slaninová 

 

 

aktivity a akce: 

zápis do prvních tříd 

recitační soutěž 

soutěž : Už tam budem 

projektový den: „Den Země“ 

výtvarná soutěž - Dopravní nehody na železničních přejezdech  

 

 

    ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY - PROBĚHL ONLINE 

 
 

 

https://www.juventus.cz/fotogalerie-vytvarna-soutez-velikonoce-2021/254-vytvarna-soutez-iv-kategorie
https://www.juventus.cz/fotogalerie-vytvarna-soutez-velikonoce-2021/254-vytvarna-soutez-iv-kategorie
https://www.juventus.cz/fotogalerie-vytvarna-soutez-velikonoce-2021/254-vytvarna-soutez-iv-kategorie


 

 

OD 12. DUBNA 2021      

 Organizace výuky po 12. dubnu z důvodu mimořádných 

opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 č. j.: 

MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN a MZDR 14600/2021-

1/MIN/KAN a doporučení Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ze dne 6. 4. 2021 k provozu škol a školských 

zařízení a testování ve školách. 

 1. stupeň - Od pondělí 12. dubna přešel na tzv. rotační výuku (polovina tříd 1 týden 

ve škole prezenčně / 1 týden doma distančně) 

 2. stupeň 

 Pro všechny třídy zůstala i nadále povinná distanční výuka. 

  
 SPT 9. C a 3. C (třídy zřízené podle paragrafu 16. odst. 9 školského  zákona) 

 Od 12. dubna trvala prezenční výuka, bez přecházení do tzv. rotační výuky. 

 Začátek výuky byl každý den v 8:30. 

 Testování probíhalo vždy za přítomnosti zákonných zástupců 
  
Testování a pobyt ve škole           

Testování žáků a dětí antigenními testy probíhalo vždy v 
pondělí a ve čtvrtek první vyučovací hodinu. A to v týdny, 
kdy jsou žáci přítomni prezenční výuce. Žáci navštěvující 

ranní školní družinu, byli testováni již ve školní družině. 

U testování mohou být přítomni zákonní zástupci pouze 

v MŠ,  1. až 3. třídách a v 3. C a 9. C. Děti a žáci, kteří 

nebyli testováni, nebo byli testováni pozitivně, měli zakázánu osobní přítomnost ve škole. 

Tito žáci museli plnit úkoly dle týdenního plánu a nebyla pro ně zajištěna on-line výuka. 

Na absenci se pohlíží jako by byl žák nemocen. 

 Testování nemuseli podstoupit děti a žáci, kteří doložili (elektronicky, nebo písemně), že 

byli v předchozích 90 dnech pozitivně testováni RT-PCR testem a zároveň již ukončili 

léčbu.  

 Žáci v ZŠ budou muset po celou dobu výuky nosit alespoň 

chirurgickou roušku (nebo respirátor - týká se i žáků ze 

SPT).  

 Osoby s příznaky onemocnění Covid 19 nebyly vpuštěny do 

prostoru školy.                                                                                                                             

Vstup třetím osobám do školních budov byl možný pouze v odůvodněných případech.  

 



 

 

Recitační soutěž 
 

Jako každoročně, neobešel se školní rok bez recitační soutěže. Letos byla ale 

poznamenána Covidovými opatřeními – uzavření škol, distanční 

výuka, rotační výuka …., měla tedy zcela odlišný ráz. 

Školní kolo se nekonalo, ale zájemcům byla nabídnuta možnost 

zúčastnit se přímo městského kola 24.4. 2021 v DDM Bohumín. 

Vzhledem k tomu, že se počítalo s uskutečněním soutěže online, 

byla příprava náročná. Soutěžící se měli prezentovat natočeným 

videem přesně podle propozic DDM. Za těchto podmínek zvládlo přípravu 8 žáků 

1. st. a soutěže se zúčastnilo. 

V 1.kategorii se na prvním místě umístil Lukáš Mařádek ze 3.A, 

na druhém místě Sophie Dyčková z 2.A a ve 2. kategorii na 

třetím místě Adéla Maliňáková z 5.A. 

Do okresního kola 2.5.postoupil Lukáš Mařádek , kde získal 

2.místo, a Sophie Dyčková také 2. místo, což znamenalo další 

postup až na úroveň krajského kola 14.5. 2021 v Ostravě.   

I zde oba prokázali své „ dětské recitační mistrovství“ a skvěle reprezentovali 

naši školu. Lukáš Mařádek patřil mezi tři nejlepší a Sophii Dyčkové jen o málo 

uniklo stejné hodnocení.  

 

 

 

 

 

Otevírání škol od 12. 4. 2021 – rotační výuka     
ŠD od 6: 00 do 16: 30 (nebude pro žáky 5. tříd) 
- obědy pro prezenčně vzdělávané žáky běžně ve školní 
jídelně (obědy mají žáci nahlášeny)- začátek výuky od 8: 00- 

bližší informace k testování budou na webu školy 8. 4. v 
odpoledních hodinách- zbytek tříd 1. stupně se vzdělává v 

týdnu od 12. 4. distančně  
 

 

 

 

 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ  - Pracovní skupina  ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST v 

rámci projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko II vyhlásila literární 

soutěž pro děti s názvem KAPITOLY Z DOBY „COVIDOVÉ“, ANEB 

ZÁPISKY Z NOUZOVÉHO STAVU – soutěž slohových prací pro žáky 



 

 

3.- 9.tříd s následujícími tématy:Jak se cítím ve škole, Co bych chtěl/a vzkázat světu 

/ ministru zdravotnictví/, Dopis babičce a dědečkovi, když je nemohu navštívit, Můj milý 

deníčku…, aneb jak to cítím já, Jak si zlepšit náladu (a nepodléhat panice/depresi), Jaká 

bude škola v budoucnu?, Normální koronavirový den, Bohumín za nouzového stavu, Komiks 

– karanténa / škola doma . 

Do soutěže se zapojili žáci 4. A, 4. B a 5. C z 1. st. a žáci 2. st. Definitivní výsledky 

soutěže však budou vyhlášeny až v září 2021. Nejúspěšnější práce však již vybrány byly 

a budou zveřejněny v almanachu. Mezi nejlepšími byly ohodnoceny práce Gabriely 

Šťastné z 5.C, Nely Levíčkové a Marie Adámkové z 6.A, Ester Kučové z 6.B. 

 

 

UŽ TAM BUDEM - Nový soutěžní pořad mířil na Mars! Soutěžící týmy musely absolvovat 

fyzickou přípravu i vědomostní testy, kterými je prováděl pan Továrník (P. Vaněk) a 

pomocník Ducháček (K. Zima). 

Děkujeme našemu školnímu týmu, který nás 

reprezentoval v této vědomostní akční soutěži 

ČT Déčko "Už tam budem" v červených barvách 

Neonu. Natáčení bylo náročné, ale všichni si je 

užili.  

 

Vysílání bylo možno, shlédnout na odkazu: https://decko.ceskatelevize.cz/uz-tam-budem 

            

 

 

 

https://decko.ceskatelevize.cz/uz-tam-budem


 

 

DEN ZEMĚ 20. 4. – projektový den 

I přesto, že letos měl zvláštní průběh, protože část žáků byla přítomna ve škole a  

ostatní pracovali distančně, zapojili se všichni žáci. Aktivity byly rozděleny pro 

prezenční výuku a distanční výuku, takže realizovat mohli všichni. 

Návrhy aktivit pro žáky, kteří byli ve škole (3. a 4. ročníky, 5.C a speciální třídy) aktivity 

na školní zahradě, vycházky do parku, poznávání rostlin, ptáků, fotit = lovit beze zbraní, 

starší žáci (5.C, 9.C) – úklid nádvoří, školního hřiště, okolí školy – rukavice a pytle dodá 

paní školnice, vytváření výrobků z odpadového materiálu se zdůrazněním toho, že 

nejlepší je ten odpad, který vůbec nevznikne, třídění odpadů – pracovní listy, kreslení a 

malování obrázků ke Dni Země.  

Návrhy pro žáky, kteří byli online: žáci 1. stupně – výrobky z odpadového materiálu, ve 

třídách na 2. st. promítnout dokument o planetě znečištěné plasty Nezkreslená věda, 

Oceány plastů, The Great Pacific Garbage Patch   ….  , které vyučující využívali.  

Jaké byly výsledky ? 

1.B                   

                     

 

3. B3.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.B  

      



 

 

3.A 

      

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A     

5.C                       

                 



 

 

druhý stupeň hlavně lovil beze zbraní 

 

6.B       

 

9.B                                  

 

7.A                   

                          

                          8.C    



 

 

výrobky z plastů : 

   

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 30.4. 

Zúčastnili jsme se další výtvarné soutěže, tentokrát u hasičů - 

SH ČMS. Námětem této celorepublikové soutěže jsou 

“DOPRAVNÍ NEHODY NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH - 

NÁROČNÝ ÚKOL PRO HASIČE, tedy také velice náročný úkol 

pro naše výtvarníky, ale tři žákyně naší školy Lucie Kolesárová, 

Natálie Křístková a Natálie 

Pietrasz se zhostily námětu skvěle a v okresním 

kole se umístily na předních místech. 

  

 

aktivity a akce  

3. - 4.5.  přijímací zkoušky na SŠ 9. roč. 

5. - 6.5. přijímací zkoušky na gymnazium – 5.roč. 
11. – 20.5 knihovnické lekce 2. A,B, 3. A,B,C, 4.A,B,C  - ve třídách 
16.5 výtvarná soutěž Na světě nejsem sám, fotosoutěž krásy Karviné 

Výtvarná soutěž: O nejkrásnější Ex libris 
24.5. Pasování na čtenáře 1. A,B 

25. 5. a 26. 5. beseda Kapřík Metlík 2. A, B 
 
 



 

 

 
10.5. V návaznosti na usnesení vlády ze dne 3. 5. došlo k návratu k rotační výuce žáků 

2. stupně základních škol.  

V týdnu od 10. května se na ZŠ ČSA k prezenční výuce (ve škole) jako první vraceli žáci 
6. a 7. tříd. Žáci 6. a 7. tříd se následně vzdělávali prezenčně (ve škole) ve všech 

následujících lichých týdnech. V sudých týdnech se až do odvolání žáci 6. a 7. tříd 

vzdělávali opět distančně(„online“).  
Žáci 8. a 9. třídy se v týdnu od 10. května vzdělávali nadále distančně (online). 

Prezenční výuky(ve škole) se znovu účastnili v týdnu od pondělí 17. května a poté ve 
všech následujících sudých týdnech.  
od 10. 5. se sportovní činnosti v rámci provozu škol a školských zařízení mohly konat ve 
vnějších prostorách (venku).  

 

 

od 24. května – konec rotační výuky 

 Obnovena prezenční výuka (ve škole) pro všechny třídy a všechny žáky ZŠ. 

 

24.5. – Pasování prvňáčků na čtenáře letos proběhlo ve 

třídách, pan král s paní knihovnicí přišli tentokrát za dětmi. 

Nejdříve se děti trochu pobavily – hádaly pohádkové hádanky, 

poznávaly popletené pohádky, lámaly si jazýčky jazykolamy a na 

závěr složily slib čtenáře.  



 

 

Do 16. 5. měli možnost žáci školy 

rozhodnout o výherci ceny publika, 

která probíhala na Facebooku American 

Corner Ostrava!  

https://www.facebook.com/americancornerostrava 

Do této výtvarné soutěže s názvem "Na 

světě nejsem sám" se přihlásilo i několik žáků naší školy. Zájemci o tuto soutěž mohli  
"lajkovat" obrázky, které se jim nejvíce líbí. Autor obrázku s největším počtem lajků 

dostane komiksovou knihu Martina Nekoly „Praguers Around The World“. 

Obrázky z kategorie A byly dílem žáků 2. stupně ZŠ, kde byla zastoupena výtvarná díla i 

našich žáků: Anežky Hájkové, Vanessy Molek a Sebastiana Piskorze. Jejich 

povedená díla byla zařazena do virtuální výstavy s názvem "Na světě nejsem 

sám", kterou si můžete prohlédnout zde: 
https://www.artsteps.com/view/609a2daf8062b0dea7b1c4f8... 

 

 

 

 

Fotosoutěž : Krásy Karviné – úspěch našich žáků 

 Ve fotosoutěži "Krásy Karviné" se Ondřej Šindelka 

umístil v tematickém okruhu 

"Život města" na 2. místě a v 

tematickém okruhu "Krajina a 

příroda" na 3. místě. Všechny 

vítězné fotografie si můžete 

prohlédnout zde: 

https://www.juventus.cz/fotogalerie-vysledky-

fotosoutez... 
 

   autor fotografií : Ondřej Šindelka 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/americancornerostrava/?__cft__%5b0%5d=AZXDKeR7FjC3UJxc-TbH6xE3bnP4Agfvj_-JVv9ky8lBMBH4aRVEQq6oMtXUYnsRzkzmwArzPxmFFU8hC3F91COeDnkovFR_KHwlXlBDAtZp2IIsyF6MvpAVs8bDQkpgcUENtVTRbv_jJMvEfBAeCYo2&__tn__=kK-R
https://www.artsteps.com/view/609a2daf8062b0dea7b1c4f8?fbclid=IwAR3NRaiIpF7MdC238jTSVo23TpRWgLZZeyB6wya-tTuxXfKMlmLlyBal91k
https://www.juventus.cz/fotogalerie-vysledky-fotosoutez-krasy-karvine-2021?fbclid=IwAR1kL-slugAfhtXDB0mlZaUb3OBew-s7byPK_abFRqIi5wX8uoSN5BQBK28
https://www.juventus.cz/fotogalerie-vysledky-fotosoutez-krasy-karvine-2021?fbclid=IwAR1kL-slugAfhtXDB0mlZaUb3OBew-s7byPK_abFRqIi5wX8uoSN5BQBK28


 

 

    Základní umělecká škola, Bohumín – Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace 

V. ročník výtvarné soutěže „O nejkrásnější Ex Libris 2021“ 

V. ročník soutěže „O nejkrásnější Ex Libris 2021“ vyhlašuje a organizuje pro 

všechny bohumínské školy a školky Základní umělecká škola v Bohumíně. Cílem je 

povzbudit mladé lidi ke zvídavosti a především k vlastní výtvarné tvorbě.  

SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ EX LIBRIS na téma R.U.R. Karla Čapka     
aneb 
výtvarné, plošné či reliéfní, ztvárnění příběhu knihy R.U.R. Karla Čapka, 

volná inspirace robotikou, vědou, technikou, stroji, daty, čipy, objevy či 

vynálezy, které lidstvo doprovází a jaké má vlivy na naši kulturu a svět.  

Vítězové: 

II.kategorie: Hladíková Natálie a ocenění poroty za výtvarné pracování – Elen Hellerová, 

Karin Marková 

III. kategorie: Kastlová Nikol, Orawczaková Nikol, Sebastian Konrad Piskorz a zvláštní 

ocenění za výtvarné zpracování Klára Klepková, Adéla Slaninová .  

 

 

 

 

aktivity a akce:

1.6. Den dětí 

8.6 focení tříd 

16.6 informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 

knihovnické lekce 

od 22. – 26.6 preventivní programy 

21.6. Knižní veletrh 

23.6. Dravci 

25.6. Vyhodnocení – Škola naruby 
30.6 ukončení školního roku, předávání vysvědčení 

 



 

 

1.6. Den dětí 

Průběh Dne dětí byl stejně jako ostatní školní aktivity ovlivněn opatřeními  

v souvisloti s Covid – 19. Společnou aktivitou byla návštěva filmových představení 

v K.A.R. – první stupeň „Pat a Mat“, druhý stupeň „Doktor Doolitle“. Náplň zbytku 

dne si zvolila každá třída sama – sportovní aktivity, vycházky do okolí, hry…  

         

 

 

 

!!! 8.6. vláda rozhodla, že žáci ani pedagogové nemusí mít po dobu výuky roušky. 

Povinnost nosit roušky nadále platila při příchodu do školy a při pohybu na 
chodbách. 

 

 

8.6. – focení tříd 

Bylo letos napínavé, protože do posledního 

okamžiku jsme nevěděli, zda je bude 

možné uskutečnit a za jakých podmínek. 

K radosti všech vydalo MŠMT pokyny 

k realizaci a focení mohlo proběhnout bez 

roušek a respirátorů. 

 

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 

17. června 2021 v 16: 00 hodin, kde se rodiče seznámili s třídními učitelkami, 

dozvěděli se, co vše budou jejich prvňáčci potřebovat pro úspěšný start školáka. 

 



 

 

knihovnické lekce – opět proběhly v jednotlivých třídách  

8.6 1. A,B,     10.6.– 6. B       15.6. – 5.A,B        16.6. – 3.C, 9.C      

17.6. – 5.C 

 

 

 

22. 6. – 25. 6. – proběhly v jednotlivých třídách PREVENTIVNÍ PROGRAMY 

s názvem: Kamarádi online, které byly zaměřeny na různá 

témata s ohledem na věk žáků: Youtube a Youtubering, 

Rizika online her, Děti a sociální sítě pro první stupeň. 

Preventivní program pro žáky 1.-2.ročníku/3.-5.ročníku základních 

škol věnovaný tématice bezpečného chování v online světě (internet, 

počítač, počítačové hry, tablet, mobilní telefon). Program probíhal 

formou 45 minutových besed s prezentací obrázků a fotografií 

doplněná o praktické aktivity dětí - anketa, diskusní fórum 

Závislosti online a jejich rizika, Svět digitálních her, Hazard kolem nás, 

Internetová komerce dezinformace, fake news pro druhý stupeň. 

 

 

VÝLETY se na závěr školního roku neuskutečnily v obvyklé 

podobě – výjezdy za poznáním a sportem, vyučující tedy 

využívali alespoň pobyt v přírodě v okolí Bohumína.        

               

 

 

 



 

 

21.6. KNIŽNÍ VELETRH 

 

      

21.6. se žáci 6.očníků zúčastnili akce financované MAS(místní akční skupina), 

kterou organizovala K3knihovna s názvem Knižní veletrh. Pro žáky bylo připraveno 

šest stanovišť, na kterých plnili úkoly na téma : Harry Potter. Aktivity byly 

opravdu zajímavé – řešení křížovek, hádání složení lektvaru, poznávání bylinek 

čichem, seřazování dílů knihy Harry Potter, kouzlení s balónkem a špejlí a 

dokreslení obrázku hlavního hrdiny. Na závěr si děti mohly vyměnit formou 

antikvariátu knihy, které si s sebou donesly. 

 

 

23.6. DRAVCI – na školním hřišti proběhla jako každoročně 

ukázka výcviku dravců, žáci se dozvěděli řadu 

zajímavostí o výcviku a chovu, mohli si ptáky 

pohladit, někteří se aktivně pod vedením 

chovatele do předvádění zapojili. 

 

    

  

 



 

 

 

 ŠKOLA NARUBY  - čtenářská soutěž pro 1.st. 

Během celého školního roku se mohli žáci 1.st. zapojit do soutěže čtenářů - Škola 

naruby, kterou každoročně pořádá knihovna K3. Měli za úkol číst, zapisovat a kreslit 

podle pokynů své čtenářské aktivity. Vyhodnocení proběhlo v naší škole 25.6. a že máme 

ve škole opravdu šikovné čtenáře, dokazují výsledky. 

Sára Kučová – absolutní vítěz  Karolínka 

Bendová – absolutní vítěz 

Simon Maxim Piskorz  – 1. místo, Jakub 

Coufal – 1. místo Ondra Kovařčík – 1. 

místo, David Coufal – 1. místo, Kateřina 

Kastlová – 2. místo, Tomáš Kovařík  – 2. 

místo, Terezka Žižková – 2. místo, Sofie 

Rotterová – 2. místo, Barbora Bočková  – 3. místo, Adéla Malická 

– 3. místo, Sofie Rapková – Pochvalný list, Zuzana Štěrbová – 

Pochvalný list  

LOVCI PEREL - 1. místo -  tablet – Kateřina Wolková,109 přečtených knih 

Lovci perel – soutěž, která probíhala v knihovně, děti po přečtení knihy odpovídají na 

otázky týkající se četby, za správné odpovědi dostanou perličku – perlorodku. 

 

 

 

 

 

prezentace na veřejnosti – městské noviny 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaký byl letošní školní rok 2020/2021 ? 



 

 

Běžná prezenční výuka pro všechny žáky probíhala pouze v době od 2. 9. – 9.10, 

s hygienickými opatřeními (nošení roušek nebo respirátorů) od 24.5.,    

 

…přesto po celý rok škola plnila v rámci možností stanovené úkoly a cíle. 

 

Distanční výuka přinesla velké změny nejen ve výuce, ale i v pravidelných 

poradách pedagogického sboru: po celou dobu jsme se setkávali stejně jako 

s žáky online. 

  

 

 

 

Po celou dobu byla integrovaným žákům věnována speciální péče 

prezenčně i distančně.  

55 individuálně integrovaných žáků s platným doporučením 

příslušného pracoviště 

Z toho 6 žáků bylo vzděláváno podle individuálního 

vzdělávacího plánu, speciální pedagogické péče nad rámec 

běžné výuky se účastnilo 12 žáků, skupinově bylo integrováno 

17 žáků osmi různých ročníků ve 2 třídách.   

 



 

 

Povinnou školní docházku ukončilo celkem 40 žáků. Z devátého ročníku 34 žáků, 

ze speciální třídy 3 žáci. Z nižšího (osmého) ročníku vyšli 2 žáci a ze sedmého 

ročníku 1 žákyně. 15 žáků pátého ročníku bylo přijato k dalšímu studiu na 

osmiletém gymnáziu. Zhruba polovina vycházejících žáků (22) nastupuje do 

maturitních oborů, 19 pokračuje v 

maturitním studiu zejména na průmyslových 

školách nebo na maturitních oborech 

bohumínské střední školy.  

V průběhu celého školního roku probíhala, ve všech ročnících výchova k volbě 

povolání. Na 1. stupni vyučující vychází z učiva jednotlivých předmětů, žáci se 

postupně seznamovali s jednotlivými profesemi. 

Informace získávali vycházející žáci hlavně při online besedách se zástupci 

jednotlivých škol, na internetu a v tisku, seznámili se rovněž se situací na trhu 

práce, během prezenční výuky v prvním pololetí měli žáci možnost vyzkoušet si 

testy zájmů a dovedností, žáci byli průběžně informováni o jednotlivých 

termínech online dnů otevřených dveří na středních školách. Bylo jim doporučeno 

využít těchto online schůzek k získání podrobných informací o studiu na daných 

středních školách. V Google classroom nebo přes školní mail 

Pro rodiče vycházejících žáků se v lednu uskutečnila online informační schůzka, 

na které jim byly podány základní informace o organizaci přijímacího řízení ve 

školním roce 2020/2021.  

 

Děkujeme všem – pedagogickým pracovníkům, dětem a jejich rodičům, správním 

zaměstnancům za zvládnutí náročného školního roku a věříme, že ten následující 

2021/2022 nebude takový, jako uplynulý. 

 



 

 

 

 

 
30.6. – ukončení ŠKOLNÍHO ROKU  

                            A PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ. 

 

no a pak ………. 

 


