
                                              

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Program: 

Prohlídka základní školy: 
14:00 – 15:30 hodin 
 
Školní akademie v sále tělocvičny: 
16:00 – 17:30 hodin 
 
Sportovní a zábavné soutěže v areálu 
za tělocvičnou: 
17:30 – 19:30 hodin 
 
Program akademie: 

Hejbni kostrou  děti MŠ 
Motýlí Valčík, Žabička zelená 1. A 
Tancujeme Pongo 1. B 
Dětská jóga 2. A 
Hra na tělo 2. B                  
Květinový valčík 3. A, B 
 
Oblíbené sporty žáků            žáci 2. st.  
Taneční vystoupení          L. Michálková 
                                                E. Šponerová 
 
Gymnastické vystoupení           
a ukázka basketballu            bývalí žáci 
školy 
 
Instrumentální vystoupení: 
H.Merta,                                               klavír 
G.Grzychová - Jarní písnička              kytara 
 
O. Kostelecký - Darček z lásky            klavír 
Š.Michný - Anytime Anywhere gotthard 
                                                                 bicí 
Š.Zeman - Faded                                   klavír 
M. a F. Muroňovi -  Piráti z Karibiku, 
Duetto uno                                   violoncello 
F. Muroň – Suita                          violoncello 
 
D. a T. Kopečtí,                                  housle 
s doprovodem country kapely 
 
Cup song                                         žáci 2. st.  
Pěvecké vystoupení                            učitelé 

 

Současná škola 

Základní škola a mateřská škola 
Palkovice,  
okres Frýdek-Místek,  
příspěvková organizace 
Palkovice 287 
 

Ředitel školy:   Mgr. Milan Šponer 

Charakteristika školy: 
 
      Součástí ZŠ a MŠ Palkovice jsou 
základní škola, mateřská škola, školní 
družina, školní kuchyň s jídelnou.  
      V 1. - 5. ročníku je 10 tříd, 7  tříd          
v 6. - 9. ročníku. V tomto školním roce 
má 322 žáků (178 chlapců a 144 dívek).  
 
      Mateřská škola - 5 tříd, z toho 3        
na odloučeném pracovišti Palkovice        
č. 619. Mateřskou školu navštěvuje 122 
dětí.  
 
      Školní družinu navštěvuje 120 dětí. 
 
      Ve šk. roce 2021/22 pracuje ve škole 
24    pedagogických    pracovníků  a 10 
pedagogických   pracovníků  pro MŠ,  
5 vychovatelek ŠD, 2 asistentky 
pedagoga a 1 speciální pedagog.  
       Provoz školy zajišťuje 12 provo-
zních zaměstnanců a 9 pracovnic školní 
kuchyně. 
 
       V současné době se vyučuje v 17-ti 
kmenových třídách. Žáci mají k dispozici 
dále učebnu informatiky, 2 učebny cizích 
jazyků, učebnu chemie a fyziky, 
zeměpisu a dějepisu, přírodopisu, 
výtvarné výchovy, cvičnou kuchyňku, 
dílnu, knihovnu, tělocvičnu a venkovní 
sportovní areál se zahradou.  
 
        Žáci 1. až 4. ročníku navštěvují 
školní družinu, která má 5 oddělení.  
 


