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Výroční	zpráva	Základní	a	Mateřské	školy	Dělnické	
2020/2021	

	
Akce	školy	ovlivnila	vládní	opatřeni	v	souvislosti	s	koronavirem.	
	

Září–listopad	2020	
	
Pětičlenný	tým	vybojoval	vítězství	
Tereza	 Galuszková,	 Monika	 Freitová,	 Tomáš	
Pawliczek,	 Adam	 Hanusek	 a	 Adam	 Tomala	
porazili	brněnské	gympláky	v	soutěži	ČT	Už	tam	
budem?	

Natáčení	 probíhalo	 v	 Dolní	 oblasti	 Vítkovic,	
všichni	 prokázali	 znalosti	 z	 oblasti	 vědy	 a	
techniky,	 odvahu	 i	 pohybovou	 zdatnost.	 Jako	
odměnu	si	soutěžící	odvezli	nové	telefony.	

	

2.	MÍSTO	V	GOLFOVÉM	TURNAJI	ZŠ	
Vyhráli	 jsme	 2.	 místo	 v	 golfovém	
turnaji	 základních	 škol	 z	 celé	
ČR.	 	Dvoudenní	 golfový	 turnaj	 na	
golfovém	hřišti	 ve	 Svratce	 stál	 za	 to.	
Skvělý	 tým	 ve	 složení	 –	 Vanesska,	
Theresie,	Maty	a	Ondra	a	taky	skvělý	
trenér	Matyáš	–	zabojoval	a	umístil	se	
na	parádním	2.	místě.	 Jejich	 zapálení	
pro	hru	bylo	 fantastické	a	bylo	vidět,	
že	je	golf	opravdu	baví.	
	
	
	
	
	
	
	
	



MEZINÁRODNÍ	PROJEKT	ERASMUS+	
ZŠ	 a	MŠ	 Dělnická	 získala	 grant	 v	 rámci	 programu	 Erasmus+	 školní	 vzdělávání	 KA2	 –	
partnerství	škol.	Naši	žáci	budou	během	následujících	2	let	pracovat	spolu	s	vrstevníky	ve	
věku	13–15	let	z	5	evropských	států	na	ekologicky	zaměřeném	projektu	s	názvem	“Green	
Life”.	Našimi	partnery	se	stali:	Španělsko,	Litva,	Kypr,	Rumunsko	a	Portugalsko.	

Tento	projekt	je	podpořen	grantem	Evropské	komise.	

	
	
29.09.2020	–	Dopravní	výchova	
Žáci	čtvrtého	ročníku	se	zúčastnili	výuky	na	dopravním	hřišti.	

	

SETKÁNÍ	NA	BRITISH	COUNCIL	PRAHA	
Dne	24.	9.	2020	se	ředitel	školy	Mgr.	Petr	
Juras	 a	 koordinátorka	 Cambridge	 English	
zkoušek	 Mgr.	 Irena	 Morávková	 setkali	
s	vedením	British	Council	v	Praze.	

Obě	 strany	 spolu	probrali	 podmínky	další	
spolupráce	 v	 rámci	 “Advantage	
Programme”	 a	 to	 i	 navzdory	 současné	
nestandardní	 situaci	 v	souvislosti	
s	probíhající	pandemii.	

Děkujeme	 všem	 rodičům,	 kteří	 umožnili	
svým	 dětem	 účastnit	 se	 zkoušek	 i	 za	
ztížených	 finančních	 podmínek	 a	 žákům	
přejeme	hodně	studijních	úspěchů.	

	

	

	



2.10.2020	-	Sportovní	den	
Ve	sportovní	hale	Kovona	proběhl	turnaj	ve	florbalu,	fotbalu	a	házené	sportovních	tříd.	

03.11.2020	Školní	kolo	fyzikální	olympiády	
Vybraní	žáci	8.	a	9.	ročníku	se	zúčastnili	školního	kola	fyzikální	olympiády.	Do	okresního	
kola	 fyzikální	 olympiády	 postoupili	 Adéla	 Jägerová	 (VIII.	 B),	 Jakub	 Rodák	 (VIII.	 B),	
Gabriela	Hoffmanová	(VIII.	B)	a	Ondřej	Mazák	(IX.	A).		
	
	

Prosinec	2020	

08.12.2020	Školní	kolo	astronomické	olympiády		
Školního	 kola	 astronomické	 olympiády	 se	 zúčastnili	 vybraní	 žáci	 6.	 až	 7.	 ročníku	
v	kategorii	G-H	a	žáci	8.	 -	9.	ročníku	v	kategorii	E–F	přes	on-line.	Žáci	řešili	úlohy	přes	
internet.		

CAMBRIDGE	ENGLISH	NANEČISTO	
Dne	 17.	 12.	 proběhl	 zkušební	 test	
mezinárodní	jazykové	zkoušky	Cambridge,	
kde	 si	 ti	 nejšikovnější	 žáci	 9.	 ročníků	
vyzkoušeli	své	znalosti	v	AJ	na	úrovni	PET,	
což	je	úroveň	maturitní.	
Žáci	se	ke	zkoušce	pravidelně	připravují	na	
on-line	 hodinách,	 aby	 v	 březnu	 uspěli	 co	
nejlépe.	
Testování	 proběhlo	 za	 předepsaných	
podmínek	v	menších	homogenních	skupinkách.	
	

Leden–duben	2021	

TANEČNÍ	VÝZVA	“JERUSALEMA”	
Během	distanční	výuky	se	někteří	žáci	II.A	rozhodli	zapojit	do	taneční	výzvy	„Jerusalema“.	
Tímto	tancem	bychom	chtěli	poděkovat	všem	zdravotníkům,	ale	i	rodičům	v	této	nelehké	
době.	
Snad	se	nám	to	podařilo	a	na	minutu	vykouzlíme	úsměv	na	vašich	tvářích.	



ERASMUS+	MEZINÁRODNÍ	KONFERENCE	ŽÁKŮ	
Dne	 14.	 1.	 2021	 proběhlo	 první	 on-line	 setkání	 studentů	 zapojených	 do	 projektu	
Erasmus+	“Green	Life”.	

	
Žáci	 z	 šesti	 partnerských	 zemí	 prezentovali	 průběh	 a	 výsledky	 svých	 ekologických	
workshopů,	které	na	školách	proběhly	v	listopadu	a	prosinci	2020.	
Náš	workshop	byl	zaměřen	na	plýtvání	potravinami	v	našich	domácnostech	a	součástí	
aktivit	byl	mimo	jiné	online	dotazník,	shlédnutí	ekologického	filmu	“Just	Eat	It”,	seznam	
vyhozených	potravin	během	jednoho	týdne	a	vaření	ze	zbytků.	
Naši	školu	vzorně	reprezentovali:	Nika	Cieślarová	(VII.	B),	Nela	Gore	(VII.	B),	Filip	Kozák	
(VIII.	A),	Tobiáš	Mrózek	(VIII.	B)	a	Jakub	Rodák	(VIII.	B).	

25.01.2021	Krajské	kolo	astronomické	olympiády		
Krajského	kola	astronomické	olympiády	se	zúčastnili	vybraní	žáci	6.	 -	9.	 	 ročníku.	Žáci	
řešili	 úlohy	 přes	 internet.	 V	 kategorii	 G-H	 byli	 úspěšní	 řešitelé	 tito	 žáci:	 Kateřina	
Pietraszová	(VI.	B),	Tereza	Kožušníková	(VI.	A),	Julie	Pindorová	(VI.	A),	Sofie	Pindorová	
(VI.	A),	Natálie	Gabzdylová	(VI.	A).	V	kategorii	E-F	nejlépe	reprezentoval	školu	Richard	
Pietrasz	(IX.	B).		

CAMBRIDGE	ENGLISH	ZKOUŠKY	
Díky	krizovému	opatření	č.	200	vlády	ČR,	které	umožňuje	konat	mezinárodně	uznávané	
zkoušky	za	přítomnosti	kandidátů,	se	mohli	žáci	4.,	6.,	8.	a	9.	ročníků	na	chvíli	vrátit	do	
školních	lavic	a	prokázat	své	jazykové	dovednosti.	
Testování	 se	ve	dnech	6.	 a	10.	března	účastnilo	 téměř	50	našich	 žáků.	Všichni	 si	 vedli	
skvěle	a	věříme,	že	výsledky	z	Cambridge	naše	kandidáty	potěší.	



18.	3.	2021	Okresní	kolo	fyzikální	olympiády		
Okresního	kola	 fyzikální	olympiády	se	zúčastnili	v	kategorii	F	 tito	žáci:	Adéla	 Jägerová	
(VIII.	B),	Gabriela	Hoffmanová	(VIII.	B)	a	Jakub	Rodák	(VIII.	B).	V	kategorii	E	reprezentoval	
naši	školu	Ondřej	Mazák	(IX.	A),	který	byl	úspěšným	řešitelem	okresního	kola	fyzikální	
olympiády	a	postoupil	do	krajského	kola	fyzikální	olympiády.	Žáci	řešili	úlohy	přes	OSMO	
systém.		

ZAV	–	NAŠI	FINALISTÉ	MISTROVSTVÍ	ČR	
Od	15.	do	26.	3.	2021	proběhlo	krajské	kolo	Mistrovství	ČR	ve	zpracování	textů	ZAV.	Ve	
velké	konkurenci	uspěli	tři	žáci	naší	školy.	Zdeněk	Kucza	vybojoval	nejlepší	umístění	–	7.	
místo,	Tereza	Michnová	–	8.	místo	a	Ondřej	Mazák	–	16.	místo.	
Soutěže	se	úspěšně	alespoň	v	jedné	z	disciplín	zúčastnilo	přes	450	žáků.	

22.04.2021	Krajské	kolo	fyzikální	olympiády		
V	krajském	kole	fyzikální	olympiády	reprezentoval	naši	školu	Ondřej	Mazák	(IX.	A),	který	
se	stal	úspěšným	řešitelem.			
	
	

Květen	2021	

SOUTĚŽ	SÓLOVÝCH	RECITÁTORŮ	
Velká	 gratulace	 patří	 naší	 žákyni	 Kristýně	 Krúpové	
z	V.	S,	 která	 se	 zúčastnila	 on-line	 soutěže	 sólových	
recitátorů.	

Dne	2.	května	proběhlo	okresní	kolo,	kde	získala	nejen	
Cenu	diváka,	ale	i	krásné	1.	místo.	Úspěch	zaznamenala	
i	v	krajském	kole	a	nyní	postupuje	do	národního	kola	
celostátní	 přehlídky	 Dětské	 scény	 –	 přehlídky	
dětských	recitátorů	2021.	

	

	
	
	
	
	
	
	
	



Červen	2021	

Den	dětí	
Den	dětí	1.	6.	jsme	oslavili,	jak	se	patří.	Všechny	děti	z	
1.	 –	 3.	 ročníku	 si	 zasoutěžily	 s	pohádkovými	
postavami	v	různých	disciplínách	a	užily	si	svůj	den.	
Čarodějnice,	 Vodník	 s	 pomocníky,	 Marfuška	
s	Ivánkem,	 čerti,	 Pat	 a	 Mat,	 Růženka	 s	 princem,	
Sněhurka	 s	 trpaslíky,	 Králíci	 z	 klobouku	 a	 Pejsek	 a	
Kočička	prověřili	 dovednosti	 každého	 z	 dětí.	 Počasí	
nám	 taky	 vyšlo,	 co	 více	 si	 přát.	 Akci	 připravili	
deváťáci	 spolu	 se	 svými	učitelkami,	 a	 i	 oni	 si	 den	užili.	Největší	 odměnou	bylo	pro	ně	
poděkování	od	jejich	malých	kamarádů.		

PŘEDÁVÁNÍ	CERTIFIKÁTU	CAMBRIDGE	ENGLISH	
Úspěšní	kandidáti	mezinárodních	jazykových	zkoušek	Cambridge	English	se	dočkali	a	dne	
17.	6.	2021	převzali	své	zasloužené	certifikáty.	
Z	hlediště	jim	zatleskali	nejen	hrdí	rodiče,	ale	také	představitelé	British	Council	Praha	i	
města	Karviná.	
Obzvláště	hrdí	 jsme	na	9	žáků,	kteří	získali	 již	v	9.	ročníku	maturitní	úroveň	a	5	z	nich	
dokonce	dosáhli	na	úroveň	B2.	
Velké	 gratulace	 všem	 úspěšným	 a	 upřímné	 díky	 vyučujícím	 za	 přípravu	 i	 rodičům	 za	
podporu.	

POZVÁNÍ	NA	BRITSKÉ	VELVYSLANECTVÍ	V	PRAZE	
ZŠ	Dělnická	má	své	pevné	jméno	i	v	Praze! 	
Naší	 škole	 se	 dostalo	 obrovské	 cti	 a	 byla	
u	příležitosti	oslav	95.	narozenin	královny	Alžběty	II	
pozvána	do	zahrad	Britského	velvyslanectví	v	Praze.	
Jako	dlouholetý	partner	British	Council	a	pravidelný	
organizátor	Cambridge	zkoušek	je	naše	škola	velmi	
dobře	vnímána	a	s	ředitelkou	BC,	paní	Denise	Emma	
Waddingham,	jsme	probrali	budoucí	spolupráci.	
Pevně	 věříme,	 že	 naši	 žáci	 budou	 u	 zkoušek	
Cambridge	English	úspěšní	i	v	následujících	letech	a	
již	 předem	děkujeme	všem	 rodičům,	 kteří	 své	dvě	
děti	v	tomto	rozvoji	podporují.	

16.06.2021	VIII.	A,	VIII.	C,	Bludiště		
Vybraní	 žáci	 VIII.	 A	 a	 VIII.	 C	 úspěšně	 reprezentovali	 naši	 školu	 v	televizním	 pořadu	
„Bludiště“.	



SPORTOVNÍ	ODPOLEDNE	
Dne	 23.	 06.	 2021	 se	 v	 odpoledních	 hodinách	 konal	 sportovní	 den	 na	 ZŠ	Dělnická	 pro	
budoucí	 1.	 třídy	 za	 podpory	 MFK	 Karviná.		 Bylo	 připraveno	 7	 stanovišť,	 kde	 si	 děti	
vyzkoušely	své	dovednosti	a	schopnosti	–	hod	míčkem,	skok	z	místa,	překážková	dráha	a	
další.	Počasí	nám	přálo	a	všichni	si	to	užili.	Na	budoucí	prvňáčky	se	moc	těšíme.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Poslední	výuka	na	GOLF	RESORT	LIPINY	
Poslední	výuka	povinně	volitelného	předmětu	Základy	golfu	byla	ve	znamení	golfového	
turnaje.	 Naši	 milí	 žáci	 si	 zahráli	 hru	 Texas	 Scramble	 na	 golfovém	 hřišti	 na	 Lipinách.	
Některým	se	dařilo	velmi	dobře	a	jsou	nominováni	na	Turnaj	škol,	který	proběhne	v	září	

na	 golfovém	 hřišti	
Greensgate	 v	
Dýšině	 u	 Plzně.	
Věříme,	že	budou	o	

prázdninách	
trénovat	 a	 opět	
přivezeme	 vítězný	
pohár.		

	



Malované	dveře	
V	květnu	se	naši	žáci	4.	–	7.	tříd	zapojili	do	výtvarného	projektu	„MALUJEME	NA	DVEŘE“.	
Ze	112	návrhů	bylo	vybráno	6	motivů,	které	samotní	autoři	přenesli	na	plochu.	Malovali	
po	dobu	dvou	dnů	a	tady	jsou	výsledky.	

	

	

	

The	best	of	ZŠ	dělnická	
Ředitel	školy	po	zásluze	ocenil	naše	nejlepší	žáky.		
Tito	uspěli	na	vysoké	úrovni	hlavně	v	oblastech:	

• MČR	zpracování	textů	ZAV	
• Bobřík	informatiky	
• Astronomická	a	fyzikální	olympiáda	
• Mezinárodní	jazyková	zkouška	Cambridge	

	


