
Soutěž 

Při příležitosti konání chovatelské přehlídky trofejí ulovené zvěře v regionu okresu Vsetín, která se bude 

konat ve dnech 5. a 6. září 2020 v Kelči, byla již na jaře letošního roku vyhlášena výtvarná a fotografická 

soutěž na téma Zvěř v přírodě, příroda, myslivost a ochrana přírody. Soutěž byla určena žákům naší školy a 

ti soutěžili ve čtyřech kategoriích. 

Hodnotící komise ve složení ředitelka školy Mgr. Zdeňka Hradilová a zástupkyně Mysliveckého spolku 

Kelečsko  paní Petra Matysková posoudily práce žáků následovně:  

1. kategorie (žáci 1. – 2. ročníku): 1. místo -  Petr Stříteský, 2. třída 

2. kategorie (žáci 3. – 4. ročníku): 1. místo -  Viktoria Kuźnik, 3.B 

               2. místo -  Ondřej Neužil, 3.B 

               3. místo - Alžběta Hradilová, 3.B 

3. kategorie (žáci 5. – 6. ročníku):  1. místo – Klára Zárubová, 6.B 

               2. místo – Gabriela a Tereza Drechslerová, 5.A 

3. místo – Barbora Plesníková, 5.B, Kristýna Pajdlová, 6.B, Filip 

Zábranský, 5.A 

4. kategorie (žáci 7. – 9. ročníku):   1. místo - Terezie Janošcová, 8. tř. 

                2. místo - Veronika Drajsajtlová, 8. tř. 

 

Všichni ocenění žáci obdrželi podle svého umístění peněžní poukázky v hodnotě 250,-Kč, 200,-Kč a 150,- 

Kč. 

   Poděkování za účast v soutěži 

Myslivecký spolek Kelečsko děkuje žákům Základní školy v Kelči za 

účast v soutěži malovaní na téma „Zvěř v přírodě, příroda, myslivost a 

ochrana přírody“, konané k příležitosti chovatelské přehlídky trofejí 

ulovené zvěře v regionu okresu Vsetín za rok 2019. 

Výstava se měla konat v měsíci červnu 2020, ale 

vzhledem k situaci koronavirové nákazy byla 

přesunuta na měsíc září 2020. I tak žáci nelenili a 

doma vytvořené obrázky i fotografie v hojném 

počtu do školy odevzdali. Nejlepší práce jsme 

společně vybrali a ohodnotili. Nejšikovnější žáci 

dostali hodnotné poukázky na nákup v papírnictví. Všechny práce pak 

budou pro   veřejnost vystaveny v kulturním domě na Výstavě 

chovatelské přehlídky konané ve dnech 5.– 6.září 2020. 

Myslivosti zdar!        Petra Matysková,          člen MS Kelečsko    



 

Podpora vybavení dílen v Základní škole Kelč, okres Vsetín  

V rámci programu MaS05-19 „Podpora vybavení dílen v základních školách“ jsme v záři 2019  

podali žádost o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje. Naše žádost byla schválena  a od Zlínského kraje 

jsme získali na realizaci projektu „Podpora vybavení dílen v Základní škole Kelč, okres Vsetín“ dotaci 

ve výši 70.000,- Kč (70% celkových způsobilých výdajů). Zbývajících 30.000,-Kč uhradí škola ze svého 

rozpočtu.  

Cílem projektu je podpořit polytechnické vzdělávání na základních školách a tak motivovat žáky k volbě 

jejich další studijní cesty v technických oborech středních škol či učilišť.  

V rámci uvedené poskytnuté neinvestiční dotace jsme vybavili 10 dílenských žákovských pracovišť 

pomůckami. Nakoupili jsme pracovní nářadí - pilníky, kladívka, hoblíky, kleště, akušroubováky, svěráky aj.  

Nové pracovní nářadí budou využívat žáci 2. stupně v rámci výuky předmětu pracovní činnosti, ale také žáci 

1. stupně v předmětech pracovní výchova. Věříme, že se tak předměty pro žáky stanou atraktivnější a 

v budoucnu to ovlivní jejich další studium a uplatnění na trhu práce.  

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy 

 

Mgr. Marcela Vozáková, vyučující předmětu technické činnosti:  

Školní dílny budou sloužit pro výuku předmětu technické činnosti, který je určen žákům šestých ročníků. 

Na výuku do dílen ale mohou přijít i žáci z 1. stupně. Všichni si zde budou moci vyzkoušet praktické 

činnosti typu měření, řezání, povrchovou úpravu různých druhů materiálů, montáž a demontáž zařízení. 

V rámci projektu se nám podařilo zajistit deset pracovních míst a skříně pro uschování pomůcek a materiálu. 

Každé pracovní místo obsahuje základní vybavení - měřidlo, kladívko, pilky, hoblík, pilníky, rašple, dláta, 

nůžky, tavící pistole, pájku, sadu klíčů, aku vrtačku, ocelový kartáč, svěrák, závitníky a závitová očka. 

Věříme, že tímto způsobem podpoříme manuální činnosti žáků a zlepšíme jejich zručnost, neboť ta u většiny 

žáků pokulhává.  

  



Výsledky přijímacího řízení 

Žáci 9. ročníku (26) absolvovali v průběhu jara t.r. přijímací řízení. Součástí tohoto řízení byly písemné 

testy z českého jazyka a matematiky, a to na všechny maturitní obory.  

Zde jsou výsledky letošního přijímacího řízení s výjimkou jednoho žáka, který zatím nebyl v době 

uzávěrky Zpravodaje přijat na žádnou školu:  

Škola: Obor Matu-

rita 

Počet 

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 4letý studijní  ano 1 

Gymnázium a Střední průmyslová škola 

elektrotechniky a informatiky Frenštát pod Radhoštěm 

4letý studijní  ano 1 

Střední škola Kostka, s.r.o, Vsetín – Předškolní a 

mimoškolní pedagogika 

4letý studijní  ano 3 

Obchodní akademie Kroměříž – Informační 

technologie 

4letý studijní  ano 2 

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 

– Technické zařízení budov 

4letý studijní ano 2 

Integrovaná střední škola Valašské Meziříčí 4letý studijní  ano 2 

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod 

Radhoštěm – Ekologie a životní prostředí 

4letý studijní ano 1 

Střední odborná škola Hranice, školská právnická 

osoba – Cestovní ruch 

4letý studijní ano 1 

Střední zdravotnická škola Hranice – praktická sestra 4letý studijní ano 1 

Střední škola letecká s.r.o., Kunovice – letecký 

mechanik 

4letý studijní ano 1 

Střední průmyslová škola Hranice – strojní mechanik 3letý studijní ne 1 

Střední průmyslová škola Hranice – obráběč kovů 3letý studijní ne 1 

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí - 

instalatér 

3letý studijní ne 2 

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí - 

truhlář 

3letý studijní ne 1 

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí - 

zedník 

3letý studijní ne 1 

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel 

Rožnov pod Radhoštěm - autoelektrikář 

3letý studijní ne 2 

Střední škola oděvní a služeb Vizovice – kadeřník 3letý studijní ne 1 

Integrovaná střední škola Valašské Meziříčí – kuchař - 

číšník 

3letý studijní ne 1 

 



Šifrovací akce osmé třídy 

Dne 23.6. si mohli žáci osmé třídy vyzkoušet své schopnosti při řešení šifry v akci nazvané Mystery 

run. Žáci po celou dobu akce spolupracovali v pětičlenných skupinkách, ve kterých na různých místech 

Kelče hledali a řešili šifry všeho druhu. Teprve po úspěšném vyluštění konkrétní šifry se dozvěděli, kam 

mají jít dál.  V některých šifrách museli zavzpomínat na písničky z dětství, v jiných k vyluštění potřebovali 

periodickou soustavu prvků, znalost přísloví, anglickou výslovnost, matematické znalosti, pracovat s mapou, 

schopnost využít GPS souřadnice nebo jen postřeh při chůzi po Kelči. Během celého dopoledne takto prošli 

11 stanovišti. Jsem moc ráda, že jsme se aspoň takto mohli společně rozloučit s tímto velmi nestandartním 

školním rokem. 

                                                                   Kateřina Fabíková (tř. učitelka) 

 

Hodnocení žáků: 

„Konečně nějaká akce!!! Úkoly byly daleko od sebe, ale jinak se mi to líbilo.“ 

„Akce byla dobře naplánovaná, ale některé šifry byly těžší. Nakonec jsme byli utahaní.“ 

„Bylo moc fajn se konečně vidět s ostatními!!! Mám hlad a bolí mě nohy.“ 

„Dnešní akce se mi hodně líbila, protože jsme skončili druzí a máme pizzu.“ 

„Některé šifry byly hodně zákeřné, emotivní, zábavné a chodivé.“ 

Ukázka šifry: 

English lesson: 
The ness team ness me she let. 

Team we come eat – doe scout´s key clue bow knee. 

        Nápověda:  Čtěte nahlas  - poslouchejte 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězný tým 



 

 

  


