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Identifikační údaje 

Údaje o škole  

název školy:  Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek,   

příspěvková organizace 

adresa školy: Střítež 108, 739 59 

ředitel školy: Mgr. Dagmar Machálková 

telefon: 558694335 

e-mail: reditel@zsstritez.cz 

web: www.zsstritez.cz 

IČ: 75026457 

IZO: 150019289 

RED-IZO: 600134199 

Druh školy: ZŠ s 1. stupněm 

Počet tříd: 5 

Počet žáků: 77 

Počet pedagogů: Ředitelka, Učitelů 5 

Další pedagogičtí pracovníci: Asistenti pedagoga 4, Vychovatelé 2 

Další zapojené osoby Školní asistent 

Zřizovatel 

název zřizovatele: Obec Střítež 

adresa zřizovatele: Střítež 118, 739 59 

telefon: 558 694 322 

e-mail: stritez@obecstritez.cz 

web: www.obecstritez.cz 

mailto:stritez@obecstritez.cz
http://www.obecstritez./
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Školní metodik prevence 

Jméno a příjmení: Mgr. Olga Landecká 

e-mail, telefonní kontakt: olga.landecka@zsstritez.cz; 732948134 

Specializační studium: ANO (OS AVE Český Těšín) 

Výchovný poradce 

Jméno a přijmení: Mgr. Olga Landecká 

e-mail, telefonní kontakt: olga.landecka@zsstritez.cz, 732948134 

Specializační studium: NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razítko školy:  

Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy 

  

mailto:olga.landecka@zsstritez.cz
mailto:olga.landecka@zsstritez.cz
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1. Obecná charakteristika školy 
 Naše škola je neúplnou školou s 1.–5. ročníkem, žáci jsou vyučováni celkem 

v 5 třídách. Vzhledem k malému počtu žáků a zaměstnanců nabízí dětem klidné, přátelské 

klima, rodičům a veřejnosti otevřenost a ochotu podílet se na společenském životě obce. 

Jako škola venkovského typu snadněji budujeme v dětech vztah k přírodě a zodpovědnost  

k životnímu prostředí, ve kterém žijí. Výhodou malotřídní školy je také individuální přístup 

k žákům, navíc systém výuky podporuje a rozvíjí samostatnost žáků. 

 Naší prioritou je vybavit žáky takovými znalostmi a dovednostmi, které jsou dobře 

uplatnitelné v životě. Za tímto účelem jim nabízíme možnost seznámit se s místními 

výrobními technologiemi v rámci exkurzí či vyzkoušet si tradiční i netradiční řemeslné 

techniky formou pořádání tzv. „dílen s rodiči“ v rámci projektu „Povolání a řemesla dříve 

dnes“. 

 Učíme žáky smysluplně využívat komunikační a informační technologie  

a podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů.  

 Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu  

a pravidel chování ve třídě, na jejichž tvorbě se podílejí samotní žáci. Pomocí 

charitativních akcí, jako jsou benefiční koncerty, vystoupení v nemocnicích, charitativní 

jarmarky apod., učíme žáky poznat radost z obdarování a pomoci potřebným, neboť  

jsme přesvědčeni, že pěstování pravých lidských hodnot v souladu s mottem „člověk  

je bohatý tím, co vykonal pro druhé“ je potřeba od raného dětství. 

 Budova školy se nachází ve středu obce, je obklopena zahradou. Travnatý prostor  

před budovou školy je zařízen průlezkami, pískovištěm, kolotočem, venkovním stolem  

pro stolní tenis, altánem s lavicemi a stoly sloužícím k relaxaci žáků a pro výuku v horkých  

letních dnech. Žáci mají rovněž k dispozici velké sportovní hřiště, dětské hřiště  

s herními prvky a nedaleký park.  

 Naše zahrada, rozdělená na část okrasnou, užitkovou a interaktivní, slouží  

k účelům školního i mimoškolního environmentálního vzdělávání a pěstitelství.  

Je využívána v rámci přímé výuky, ale také při volnočasových aktivitách ve školní družině 

či zájmových kroužcích, stejně jako prostřednictvím společných akcí s rodiči žáků apod.  

Součástí školní zahrady je koutek pro poznávání (venkovní interaktivní tabule s vazbou  

na lokální přírodní prvky, např. přehled dřev), koutek pro odpočinek (přírodní posezení, 
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nášlapný chodník) a koutek pro pozorování změn v přírodě (ptačí krmítko, venkovní  

meteostanice). O zahradu se pomáhají starat jednotlivé třídy, které mají rozděleny  

své úlohy. V dalších letech plánujeme pokračovat v úpravách s cílem dalšího aktivního  

využití školní zahrady zapojením do výzvy “Přírodní zahrady”. 
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2. Zhodnocení stavu EVVO ve škole 
 Při své práci se snažíme otázky environmentální výchovy zapojovat do výuky  

nejrůznějších předmětů (Vl, Př, ČJ, LV, M, VV, PČ, ČJS). Jde nám o to přivést žáky  

k takovému myšlení a chování, při kterém si uvědomí dopady možných řešení na životní  

prostředí, a pomáháme jim zapojit se do aktivit určených ke zvýšení kvality životního  

prostředí. Uvědomujeme si, že pouhé předávání znalostí nestačí, že je důležité probudit  

v žácích zájem, aktivní přístup a vztah k přírodě. 

 Pracovníci naší školy se svým každodenním chováním snaží na vlastním příkladu  

ukázat žákům možnosti ochrany a šetření životního prostředí (šetření vodou a elektrickou  

energií, využíváním nejrůznějších materiálů k recyklaci či dalšímu zpracování,  

např. v pracovních činnostech apod.). 

 Jako reakci na alarmující nedostatečný pohyb a špatnou životosprávu dnešní mladé  

generace a jako prevenci proti těmto negativním dopadům moderní uspěchané doby  

vytváří naše škola také nejrůznější projekty podporující zdravý životní styl. 
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3. Cíle EVVO 
• vést žáky k pozitivnímu vztahu k přírodě, životnímu prostředí i lidem  

(zvlášť se zaměřením na náš region) 

• ujasnit si pojem „vztah člověka k přírodě“ a vzbudit u žáků pocit odpovědnosti  

za stav přírody 

• vytvářet povědomí o možnostech dopadu lidské činnosti na krajinu a přírodu vůbec 

• vést žáky k získávání praktických dovedností pro pobyt v přírodě 

• vést žáky k chápání přírody jako jedinečné hodnoty nejen pro člověka, ale i přírody 

jako takové 

• vést k chápání propojenosti současného světa se stavem životního prostředí 

• seznamovat žáky s historií regionu, s tradicemi a odkazy našich předků, vést žáky  

k pozitivnímu vztahu k vlastní rodině, obci a regionu 

• nenásilnou formou vést žáky k toleranci, k úctě ke všemu živému, ke každému  

člověku a výsledku jeho práce 

• naučit se komunikovat s ostatními lidmi, podporovat vzájemnou komunikaci mezi  

mladšími a staršími dětmi, vést nenásilně k předávání vlastních zkušeností 

• vést k upevňování dovedností zaměřených na kvalitu pozitivního zdravého  

životního stylu a pohybu 

• vytvářet u žáků potřebu smysluplného využití volného času 

Propojení cílů s výchovně-vzdělávacím procesem: 

1. Šetrné zacházení s papírem, jeho maximální využití 

2. Vedení žáků k šetrnosti ve spotřebě vody a el. energie 

3. Separace odpadů 

4. Sběr víček od PET lahví a vybitých baterií 

5. Aktivity a vyučovací metody, které vedou žáky ke správnému chování a jednání 
ve vztahu k přírodě a prostředí 

6. Vycházky (s danou tematikou) do okolí obce 

7. Práce s encyklopediemi s tematikou zaměřenou na faunu a floru 

8. Integrace myšlenek EVVO do všech k tomu vhodných vyučovacích předmětů 
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4. Metody a formy práce 
● besedy 

● vycházky a exkurze, pobyty v přírodě 

● školní ekologické projekty 

● pokusy 

● pozorování 

● počítačová technika, výukové programy 

● propagační materiály 

● soutěže  

● testy 

● dramatické hry 

● výuka v terénu 

● poznávání okolního prostředí v regionu 

● spolupráce s obcí, zákonnými zástupci, místními sdruženími, dalšími organizacemi  

(SRPŠ, Myslivecký spolek “Černá” Střítež–Vělopolí, Český svaz zahrádkářů Střítež 

Sbor dobrovolných hasičů, Obecní knihovna ve Stříteži, Městská knihovna Třinec,  

Policie ČR, Lesy ČR, s. p.) 

  



Plán EVVO                                                                                                                                         2020/2021 

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

739 59 Střítež 108 

5. Aktivity ve školním roce 2020/2021 

Celoroční projekty 

● Děti zvířátkům – celoroční ekologický projekt v rámci ZŠ 

● Putování s Pepíkem po MOPS – regionální a ekologický projekt pro školy MOPS 

● Rozkvetlá škola – projekt s cílem podpory pěstitelství a rozvoje rukodělných 

dovedností žáků, výchova žáků k odpovědnosti za životní prostředí, ve kterém žijí,  

a to přímým zapojením žáků do projektu; ochrana životního prostředí. V roce 2020  

se škole podařilo získat finanční prostředky pro podporu tohoto projektu v rámci 

výzvy NPŽP 7/2019 Přírodní zahrady - Vybudování a úpravy venkovních areálů a 

pozemků ZŠ a SŠ a organizací působících v oblasti EVVO - na pořízení, dopravu a 

instalaci vybraných prvků (broukoviště, alpinum, geoexpozice, expozice léčivých a 

aromatických bylin, pocitový chodník, balanční chodník, ohniště, hmyzí hotel, vrbové 

iglú, vrbové bludiště), úpravu terénu, rekonstrukci záhonů, rekonstrukci plochy kolem 

plotu, propojení staveb bludištěm, školení pedagogů, akce se zapojením zákonných 

zástupců  

a veřejnosti (podrobnosti viz dokumentace projektu - k nahlédnutí u ředitelky školy). 

● Zdravá škola – celoroční tělovýchovný projekt v rámci ZŠ na podporu zdraví  

(Zájmem školy je podporovat u dětí radost z pohybu a dalších zdraví prospěšných  

aktivit. Do projektu patří: „Den jódu“, „Zdravé zuby“ a pravidelné sportovní aktivity  

– každodenní pobyt venku během hlavní přestávky – v závislosti na vhodném počasí,  

využití multifunkčního   hřiště, běžecké dráhy a doskočiště za KD v těsné blízkosti  

školy, na které mají žáci školy v době vyučování vstup zdarma.) 

●  Zpívající školička – celoroční hudební projekt na podporu zdravého klimatu školy  

a tvořivosti žáků 

● Poznáváme Českou republiku – celoroční projekt ŠD 
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Akce školy 

Září 

• Pohádkový les – čtvrťáci prvňáčkům (zábavná akce pro první školní den) 

• Zahájení projektu “Poznáváme ČR” v ŠD 

• Zahájení soutěže ve sběru lesních plodů “Děti zvířátkům” 

• Dopravní hřiště ve spolupráci s Policií ČR 

• Drakiáda ve ŠD 

Říjen 

• Vycházka do přírody, akce s myslivci (u příležitosti Dne stromů, péče o zvěř) 

• Školní kolo pěvecké soutěže Rozvíjej se, poupátko 

• Podzimní procházka spojená s pozorováním výlovu rybníku na Černé 

• Vztahy v třídním kolektivu  

Listopad 

• Lampionáda – loučení se sluníčkem (akce SRPŠ) 

• Knihovnická lekce 

• Regionální kolo pěvecké soutěže Rozvíjej se, poupátko 

• Finále pěvecké soutěže Rozvíjej se, poupátko 

Prosinec 

• Mikulášská besídka  

• Čertovské radovánky v ŠD 

• Adventní koncert v KD Střítež 

• Benefiční koncert v Evangelickém kostele v Komorní Lhotce – v rámci projektu 

Rozvíjej se, poupátko 

• Vánoční besídky 

• Zdobení lesa zvířátkům, vyhodnocení soutěže “Děti zvířátkům” 

• Akce škol MOPS – Den otevřených dveří MZŠ a MŠ Hnojník 

Leden 

• Magický Senegal – vzdělávací program, kino Central, Český Těšín 

• Knihovnická lekce 
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Únor 

• Dětský karneval (akce SRPŠ) 

• Regionální pěvecká soutěž ve zpěvu lidových písní Zpěváček v DDM Třinec 

Březen 

• Den jódu 

• Vycházka po okolí 

• Recitační soutěž – třídní, školní a regionální kolo (Třinec) 

• Zahájení péče jednotlivých tříd o přidělenou část školní zahrady pod vedením 

zahradního architekta – sázení (součást hodin pracovních činností, prvouky, 

přírodovědy, v rámci projektu Rozkvetlá škola ZŠ Střítež) 

Duben 

• Zápis k základnímu vzdělávání (zapojení žáků ZŠ) 

• Třídní a školní kolo soutěže “Rozvíjej se, poupátko” ve zpěvu populárních písní 

• Den Země (otvírání školní zahrady) 

• Babičko, dědečku, povídej si se mnou (akce ve spolupráci s Klubem důchodců, v 

rámci projektu Rozkvetlá škola ZŠ Střítež) 

• Projektové dny mimo školu 

• Zápis do 1. ročníku 

• Péče jednotlivých tříd o přidělenou část školní zahrady pod vedením zahradního 

architekta – sázení, pletí, úprava záhonu 

Květen 

• Den matek 

• Úklid lesa – akce ke Dni Země 

• Rozvíjej se, poupátko – soutěžní hudební a výtvarný projekt, ZŠ Střítež 

• Švihadlový král – akce ŠD pro ZŠ 

• Výtvarná soutěž Krajina kolem nás – ZŠ Komorní Lhotka 

• Péče jednotlivých tříd o přidělenou část školní zahrady – pletí, úprava záhonu 

Červen 

• Den děti – akce ŠD pro školáky 

• Dopravní soutěž “Mladý cyklista” se zástupci Policie ČR (4. a 5. ročník) 

• Dětské radovánky 
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• Rozloučení s 5. ročníkem 

• Školní výlet 

• Péče jednotlivých tříd o přidělenou část školní zahrady - pletí, úprava záhonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala dne 26. 8. 2020  

Mgr. Lenka Drabinová, koordinátorka EVVO 
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6. Přílohy 

Dokumentace k projektu Rozkvetlá škola ZŠ Střítež financovaného z výzvy NPŽP 7/2019 
Přírodní zahrady – Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ a organizací 
působících v oblasti EVVO – k nahlédnutí u ředitelky školy. 
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Níže uvedení pedagogičtí zaměstnanci svým podpisem potvrzují, že byli seznámeni  

s Plánem EVVO pro školní rok 2020/2021 dne 26. 8. 2020: 

 

1.     Arpášová Kristýna asistentka pedagoga  

2.     Bc. Beková Beata asistentka pedagoga  

 vychovatelka ŠD  

4.     Mgr. Drabinová Lenka učitelka ZŠ  

6.     Mgr. Kučerová Šárka  učitelka PSPP, PI  

7.     Mgr. Landecká Olga učitelka ZŠ  

8.     Mgr. Lysková Petra učitelka ZŠ  

9.     Mgr. Machálková Dagmar ředitelka   

10.  Mgr. Machová Eva učitelka ZŠ  

11.  Pirklová Věra asistentka pedagoga  

12.  Ing. Poloková Janina asistentka pedagoga 
 

 

 vychovatelka  

15.  Mgr. Škutová Yvetta učitelka ZŠ  

16.  Wojnarová Zita vychovatelka ŠD  

 


