
 
 

Základní škola Kelč zahájila nový školní rok  

 

Dva měsíce letních prázdnin utekly jako voda a v pondělí 2. září 2019 budova školy opět 

ožila. Zahájili jsme nový školní rok 2019 - 2020.  

V průběhu prázdnin se ve škole pilně pracovalo. Vymalovali jsme některé třídy, nakoupili 

nový žákovský nábytek, opravili žaluzie, naistalovali nové rolety a provedli další drobné 

opravy a úpravy.  

Kromě toho jsme realizovali projekt Zvýšení kvality vzdělávání v  klíčových kompetencích 

v  ZŠ Kelč (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003794). Dovolte mi, abych Vám v následujících 

větách alespoň trochu přiblížila tento projekt a jeho přínos pro naši školu.   

V prvním patře školy byla zrekonstruována a plně vybavena odborná učebna. Budeme zde 

vyučovat chemii, fyziku a přírodopis. Učebna je vybavena novým žákovským nábytkem, 

dostatečnými úložnými prostorami, novým učitelským pracovištěm a interaktivní tabulí. 

Součástí takto vybavené odborné učebny jsou i nové pomůcky, které zpestří výuku a přiblíží 

probírané učivo žákům.  

V přízemí přístavby školy byla zmodernizována učebna pro výuku předmětu Příprava pokrmů 

tzv. cvičná kuchyňka. Naši žáci zde budou vařit, péct a smažit pokrmy u čtyř úplně nových 

kuchyňských linek. Každé toto žákovské pracoviště je samozřejmě vybaveno novými 

elektrospotřebiči a novými kuchyňskými pomůckami a náčiním. 

Stavebně nejnáročnější částí byla výstavba výtahu ve „staré“ budově školy. Výtah spojuje 

všechna patra této budovy a vstoupit do něj můžete ze dvora školy. Dalšími prvky 

bezbariérovosti jsou dvě plošiny u schodišť spojujících starou budovu školy s přístavbou.  

Nedílnou součástí celého projektu je konektivita školy neboli zvýšení rychlosti a bezpečnosti 

internetového připojení, modernizace IT techniky ve škole a rozšíření pokrytí bezdrátového 

internetu. 

Poslední částí projektu bylo vybudování 4 vyvýšených záhonů za tělocvičnou školy, které 

budou sloužit pro výuku předmětu Pracovní činnosti. 

Děkuji zřizovateli za vstřícnost při realizaci tohoto projektu a také všem zaměstnancům školy,  

kteří pomáhali např. při stěhování nebo úklidu, který se zdál opravdu nekonečný. 

V souvislosti s touto dokončenou akcí bychom Vás tímto rádi pozvali ve čtvrtek 24. října 

2019 od 13:30 do 16:30 hodin na Den otevřených dveří naší Základní školy. Přijďte si 

prohlédnout prostory školy. Zveme všechny rodiče, přátele školy, bývalé i budoucí žáky, 

veřejnost. Těšíme se na Vás!  

Nyní ještě krátce k novému školnímu roku. V letošním školním roce se v naší škole učí 288 

žáků, z toho 152 žáků na prvním stupni a 136 na druhém stupni. Do první třídy nastoupilo 25 

prvňáčků.  

Na závěr mi dovolte do nového školního roku popřát všem hodně štěstí, pohody ve škole, 

spokojenosti s dosaženými výsledky a především pevné zdraví. Ať se nám školní rok 

2019/2020 vydaří.   

 

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy 

 

Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, 

základních uměleckých školách a konzervatořích  
 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, 

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního 

vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.  

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.  

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 

2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.  
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.  

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou 

podle sídla školy stanoveny takto  

 



2. 3. - 8. 3. 2020  Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín,  

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. 

ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o 

významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní 

prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období 

školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. 

 

Vzdělávací program 
 

Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s aktuálním a platným RVP ZV a najdete 

v něm přehled všech povinných a volitelných předmětů, které se v Základní škole Kelč 

vyučují. Kromě toho ŠVP obsahuje informace o práci se žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami (pojetí a systém vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními), dále 

informace o vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných a začlenění průřezových 

témat. Úplný ŠVP ZŠ Kelč najdete na www.zskelc.cz. 

  

Volitelné a nepovinné předměty 

4. ročník  

Dopravní výchova  

6. ročník  

Základy administrativy  

7. ročník 

Základy administrativy 

8. ročník 

Informační a komunikační technologie 

Konverzace v AJ 

Sportovní hry 

9. ročník 

Seminář z matematiky  

Seminář z chemie 

Konverzace v AJ 

Sportovní hry 

 

Jako nepovinný předmět vyučujeme náboženství. 

 

Nabídka žákům  

 

Žákům prvních ročníků základního vzdělávání se bezplatně poskytují základní školní potřeby 

v hodnotě 200,- Kč na žáka na jeden školní rok. Balíček základních školních potřeb ve výše 

uvedené hodnotě vybírají pro žáky třídní učitelky. 

     I letos jsme zajistili pro všechny žáky školy sešity pro aktuální školní rok. Cena sešitů byla 

velmi příznivá a tuto nabídku využili všichni žáci.  

Pokračujeme v účasti na projektu MLÉKO DO ŠKOL, ŠKOLNÍ MLÉKO A OVOCE DO 

ŠKOL. 

Žáci mají k dispozici nápojový automat. 

Pokračujeme ve spolupráci  se ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí.  

I nadále bude probíhat pedagogická intervence (podpora přípravy na školu)  pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Plavecký výcvik bude organizován pro žáky 1. – 4. ročníku. Žáci budou opět jezdit do 

Plavecké školy v Hranicích. U druháků a třeťáků to bude celkem 9 dvouhodinových lekcí a 

prvňáci a čtvrťáci budou absolvovat lekcí pět.  

Žáci 4. ročníku se zúčastní 2x za pololetí výuky na Dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí. 

 

 

 

Informační systém  

 



Používání elektronických třídních knih a elektronickou komunikaci s rodiči žáků 1. stupně 

budeme zajišťovat s programem EDOOKIT.  

 

O „Sportuj ve škole“ 

Ani jedno dítě nestojí a nenudí se. Všichni sportují, všichni se společně baví. Popsaný sen 

tělocvikáře či trenéra? Kdepak, takhle probíhá „Sportuj ve škole“. Před či po skončení výuky 

cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal či fotbal. 

Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Zároveň 

také rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných 

sportovních aktivit. Takto by se mohl charakterizovat projekt, jehož lekce probíhají jednu až 

tři hodiny týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol a jsou v rámci pobytu na školních 

sportovištích zdarma. Projekt „Sportuj ve škole“ navazuje na pokusné ověřování programu s 

názvem „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy. Během druhého ročníku se do něj zapojilo na patnáct tisíc 

žáků z 343 škol celé České republiky. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních 

sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem. 

Díky hrám a zábavným sportovním cvičením rozvíjí školáci a školačky své všestranné 

pohybové dovednosti. Nezáleží na talentu, ani výkonnosti – nejdůležitější je chtít se bavit 

pohybem se spolužáky a kamarády. Zapojit se tak může úplně každé dítě! U nás ve škole se 

tento projekt rozjíždí právě nyní a jeho garantem a zároveň trenérem a učitelem bude učitel 

tělesné výchovy Bc. Adam Hrdlička.  

Více na https://www.sportujveskole.cz. 

        PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ 

 

Opékání 8.- třídy 

 

Ve čtvrtek 12.9. měla naše třída již tradiční opékání. Ve vestibulu jsme se rozdělili na dvě 

skupiny, ve kterých jsme pak celou cestu až na Chmelník (náš cíl) hráli tzv. šipkovanou. 

Jedna skupina vyšla dřív, dělala šipky pro druhou skupinu a občas někde zaznačila nějaký 

úkol (poděkovat učitelkám v mateřské škole, jak nás před mnoha lety vychovávaly - 

děkujeme ještě jednou , ve třech domech poprosit o toaletní papír, jinde vynést odpadky, 

nebo třeba udělat mašinku a zpívat „Jede, jede mašinka“). Lidé se na nás občas dívali všelijak, 

ale my jsme si to náramně užili. Na Chmelníku jsme hráli různé hry jako např. buldoci, 

schovka naruby aj. Na zpáteční cestě se skupinky prohodily a zase jsme hráli šipkovanou až 

ke škole, kde jsme na školním dvoře opékali.Večer jsme byli sice hodně unavení, ale 

spokojení šťastní, moc jsme si to užili. Děkujeme naší paní učitelce Fabíkové za další akci, 

kterou pro nás připravila.                                  Lenka Valuchová, Pavla Trávníčková ( 8.tř.)                                            

 
 

 

https://www.sportujveskole.cz/


         

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 


