
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracováno v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 
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Úvod 

Školní rok 2021/2022 jsme začínali s nadějí, že jej strávíme celý ve škole a nebudeme učit na dálku. Nakonec 
jsme přeci jen střídali různé formy výuky, ale nebylo to tak zásadní jako v předešlém roce. Pokud již byla 
online výuka nařízena, zvládli jsme ji díky dobré přípravě a svědomitému přístupu jak žáků, tak 
rodičů. Technických problémů nebylo mnoho a všichni žáci s námi komunikovali. Tato skutečnost je opravdu 
výjimečná v rámci celé republiky. Je skvělé vědět, že výchova a vzdělávání je náš cíl a pracujeme na něm 
společně.  

 

V rámci distanční výuky jsme pokračovali v prostředí virtuální Učebny Google (Workspace). Alternativ nebylo 
mnoho a díky poctivému tréninku v září nebyl přechod na distanční výuku problematický. Pro naše 
benjamínky (1. a 2. třídy) i jejich rodiny je online výuka velmi složité období. Nakonec se ukázalo jako nejlepší 
varianta takzvané celodenní připojení, kdy si učitel řídí práci a odpočinek dle potřeby žáků, a to během 
celého dopoledne. I zde nás příjemně překvapuje, jak se děti dokáží přizpůsobit a skvěle spolupracovat. 

 

Během celého školního roku se naše škola zapojuje do soutěží a olympiád. V uplynulém školním roce bylo 
těchto aktivit opravdu mnoho a naši žáci se prosadili ať už v individuálních, či sportovních soutěžích. 
O veškerých aktivitách se dozvíte v další části této zprávy.  

 

Během září se nám povedlo kompletně zrekonstruovat učebnu fyziky a chemie, o prázdninách jsme se pustili 
do poměrně velké přestavby školních družin, žákovské kuchyňky a také některých učeben. Vše se stihlo 
v termínu, takže jsme připraveni na začátek dalšího školního roku. 

 

Veškeré aktivity se snažíme skládat tak, abychom naše žáky naučili učit se. Protože jak všichni sami víme, 
člověk se učí neustále, ať už v dalším stupni vzdělávání, nebo pak následně v práci nebo v rodině. Pokud 
víme, jak na to, tak máme cestu životem o mnoho snadnější.  
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1. Základní údaje o škole 

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace 

Adresa:  Školní 540/9, 747 23 Bolatice 

 

IČO:      47813008 

IZO:      102432198 

RED-IZO:     600 143015 

DIČ:      CZ47813008 

Telefon:    553 655 252 

Email:       sekretariat@zsbolatice.cz 

Web:      www.zsbolatice.cz 

 

Zřizovatel:     Obec Bolatice 

     Hlučínská 3, Bolatice 

Telefon:     553 654 999 

Email:      bolatice@bolatice.cz 

 

Ředitel:     Mgr. David Neuvald  

     Nádražní 42, Bolatice      
     reditel@zsbolatice.cz 

Zástupkyně ředitele:   Mgr. Silvie Wawrzinková 

     silvie.wawrzinkova@zsbolatice.cz 

Zástupkyně ředitele pro úsek MŠ: Věra Návratová 

     ms@zsbolatice.cz 

Vedoucí školní jídelny:  Zdeňka Ballarinová 

     jidelna@zsbolatice.cz 

Školská rada, předseda:  Mgr. Jana Fischerová, DiS. 

     jana.pecha@seznam.cz  
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Přehled oborů vzdělávání 

ŠVP Šance pro všechny, č. j. 265/07 

Studium denní, délka studia: 9 let 0 měsíců 

 

Charakteristika školy 

Základní škola – úplná základní škola, na konci školního roku 2018/19 celkem 449 žáků v 19 třídách. 

1.–5. ročník: 10 tříd  232 žáků 

6.–9. ročník: 9 tříd  217 žáků 

 

Mateřská škola – zapsáno 169 dětí v sedmi odděleních. 

Sedmé oddělení je umístěno v místní části Borová. 

 

Školní družina – zapsáno 125 žáků v pěti odděleních.  

 

Školní jídelna – 642 strávníků, zajišťuje stravování žáků základní školy, mateřské školy, zaměstnanců 
organizace a cizích strávníků. 

Členové Školské rady  

Ve školním roce proběhly volby do školské rady, kvůli pandemii byly volby přesunuty z původně plánovaného 
měsíce listopadu 2020 na červen roku 2021. 

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků na tříleté období proběhly během setkání s rodiči ve 
čtvrtek 10. 6. 2021. Zájemci se mohli hlásit do 31. 5. 2021. Členy školské rady se stali dva zákonní zástupci 
s nejvyšším počtem hlasů. V hlasování zákonných zástupců obdrželi nejvíce hlasů MUDr. Silvie Horváthová 
a Bc. Radek Šoltys. 

Dne 14. 4. 2021 na pedagogické radě (své zástupce si volí pedagogičtí pracovníci školy) byly zvoleny 
Mgr. Pavla Franková a Mgr. Silvie Běláková. 

Školská rada byla ustanovena v červnu 2021 na tříleté období (2021–2024) a pracuje ve složení: 

Zástupci zřizovatele:  Mgr. Jana Fischerová, DiS., Petra Švanová 

Zákonní zástupci žáků: MUDr. Silvie Horváthová, Bc. Radek Šoltys 

Zástupci pedagogů:  Mgr. Pavla Franková, Mgr. Silvie Běláková 

Během školního roku se uskutečnily čtyři společné schůze, na kterých byly probírány připomínky k výroční 
zprávě školy, zprávě o hospodaření organizace a řešeny náměty a připomínky k výuce a ke školním aktivitám, 
ŠVP a strategii rozvoje školy.  
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Školní samospráva 

Žáci 2. až 9. ročníku si zvolili na začátku školního roku zástupce jednotlivých tříd za členy školní samosprávy. 
Společných schůzek, které se konaly dle potřeby, ale nejméně jedenkrát za měsíc, se účastnili ředitel školy 
a v některých případech výchovná poradkyně. Byly řešeny aktuální připomínky žáků k organizaci školy, 
zejména pak kvalita stravování ve školní jídelně, využívání sportovního areálu, účast na akcích školy, 
organizace výuky, dotazníkové šetření, bezpečnost v obci a mnoho dalších. Vítaným hostem těchto schůzek 
byl několikrát také starosta obce Mgr. Herbert Pavera.  

Škola v době distanční výuky  

V tomto školním roce nebyla stanovena žádná generální distanční výuka, avšak občasným karanténám 
jednotlivců i celých třídních kolektivů jsme se nevyhnuli. Doufejme, že v dalších letech bude těchto 
komplikací stále méně.  !  
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2. Údaje o pracovnících organizace – základní škola 

Pro realizaci výchovně vzdělávacích úkolů na škole jsou ustanoveni tito pracovníci: 

Mgr. Alena Návratová  výchovná poradkyně 

Mgr. Lenka Jordánová  metodik prevence sociálně patologických jevů 

Mgr. Pavel Pavera    ICT koordinátor, správce učebny výpočetní techniky 

Mgr. Kamila Dominiková  poradce pro úsek environmentální výchovy 

Mgr. Šárka Gargošová  speciální pedagog (částečný úvazek) 

 

Třídní učitelé: 

1.A Mgr. Alžběta Stromská 

1.B Mgr. Gabriela Elblová 

1.C Mgr. Silvie Běláková 

2.A  Mgr. Marta Brandysová 

2.B Mgr. et Bc. Michaela Bumbová 

3.A Mgr. Věra Šafarčíková 

3.B Mgr. Bohumila Hluchníková 

4.A Mgr. Iveta Herudková 

4.B Mgr. Markéta Wránová 

5.A Mgr. Lucie Migotová 

5.B Mgr. Eva Mlýnková 

6.A Mgr. Jana Kubatková 

6.B Mgr. Jiří Chovanec  

7.A Mgr. Pavel Pavera 

7.B Mgr. Lenka Jordánová 

7.C Mgr. Pavla Franková 

8.A Mgr. Magdalena Hluchníková 

8.B Mgr. Kamila Dominiková 

9.A Mgr. Lenka Lasáková 

9.B Mgr. Andrea Pavlíková  

  

 

 

Ostatní pedagogičtí pracovníci:  

Mgr. Silvie Wawrzinková 

Mgr. Lenka Nováková  

Ing. Eva Vitásková  

Mgr. Stanislav Halfar 

Mgr. Alena Návratová 

Mgr. David Neuvald  

Mgr. Lesław Roman Mazurowski 

Mgr. Věra Güntherová  

Mgr. Martina Kornelová 

Luiza Králová 

Veronika Lehnertová (asistent pedagoga) 

Naďa Gargošová (asistent pedagoga) 

Bc. Jana Stuchlíková (asistent pedagoga, 
vychovatelka školní družiny) 

Petra Hendrychová (asistent pedagoga, 
vychovatelka ŠD) 

Dominika Holubářová (vychovatelka ŠD) 

Veronika Rinková (vychovatelka ŠD)  

Marie Ballarinová (vychovatelka ŠD) 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou plně aprobováni. 
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Ostatní zaměstnanci školy 

K vedení účetnictví využíváme externí účetní kancelář. Pozici administrativní pracovnice pro 
vyřizování veškeré agendy zastává paní Lenka Stoyková a hospodářkou školy byla paní Veronika 
Lehnertová (částečný úvazek), která měla na starosti vedení školní matriky, vyřizování běžné 
korespondence a inventarizaci majetku školy a vedení agendy strávníků, včetně kontroly plateb 
a záznamů.  

O úklid školních budov, včetně tělocvičny a sportovní haly, se stará pět provozních pracovnic. Celková 
plocha budov základní školy čítá téměř 4500 metrů čtverečních. Technickou údržbu budov a areálu 
školy má na starosti školník – údržbář a jeden další pracovník – provozář. 

!  
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3. Přijímací řízení 

Zápis do prvního ročníku  

V úterý 26. 4. 2022 proběhl zápis dětí do prvních tříd. Na děti čekaly na několika stanovištích 
jednoduché úkoly, za jejichž splnění si pak mohly vybrat malou odměnu. Poděkování za organizaci 
patří žákům devátých tříd, protože i díky nim budou mít na tento výjimečný den děti i jejich rodiče 
hezkou vzpomínku.  

Zápis se týkal dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Do prvních tříd v příštím školním roce 
nastoupí 42 dětí – na nejmladší žáky naší školy se již těší jejich třídní učitelky, v 1.A Mgr. Lucie 
Migotová a v 1.B Mgr. Bohumila Hluchníková.  
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4. Výsledky vzdělávání  

Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu s názvem Šance pro 
všechny. Tento vyučovací program byl vytvořen pedagogy školy a celé znění programu je pro 
veřejnost zpřístupněno v kanceláři školy. Na základě pokynů MŠMT byl vzdělávací program upraven 
tak, aby byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT. Úpravy se týkají hlavně zavedení 
výuky druhého cizího jazyka formou povinného předmětu a zavedení výuky křesťanské výchovy jako 
volitelného předmětu a novely zákona týkající se inkluze žáků se SVP. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli vzděláváni podle metod a postupů, které pro ně byly 
doporučeny v odborných posudcích pedagogicko-psychologických poraden a speciálně 
pedagogických center. 

 

Volitelné předměty:  

   Sportovní hry 

Informatika 

   Křesťanská výchova 

   Estetická výchova 

 

 

ROČNÍK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk a literatura 9 9 8 6 6 5 4 4 4 

Matematika 4 5 5 5 5 4 5 5 4 

Informatika - - - 0,5 1 1 - - 1 

Dopravní výchova - - - 0,5 - - - - - 

Anglický jazyk - - 3 3 4 4 3 3 4 

Německý/ Ruský jazyk - - - - - - 2 2 2 

Přírodověda - - - 1,5 2 - - - - 

Vlastivěda - - - 1,5 2 - - - - 

Prvouka 2 2 2 - - - - - - 

Chemie - - - - - - - 2 2 

Fyzika - - - - - - 2 2 2 

Přírodopis - - - - - 2 2 - 2 

Zeměpis - - - - - 2 2 2 2 

Dotace hodin pro jednotlivé předměty 
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Dějepis - - - - - 2 2 2 2 

Občanská výchova - - - - - 1 1 1 1 

Biologie člověka - - - - - - - 2 - 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 2 2 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 3 2 2 2 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1     

Pracovní činnosti - - - - - 2 1 1 1 

Volitelné předměty - 1 1 1 1 - 1 1 1 

CELKEM 20 22 25 25 26 29 30 31 32 

 

Průměrný prospěch v jednotlivých třídách 

Třída 
1. pololetí 2. pololetí 

Počet žáků Průměrný prospěch Počet žáků Průměrný prospěch 

1.A 17 1,0 17 1,008 

1.B 17 1,0 18 1,008 

1.C 17 1,0 17 1,025 

2.A 22 1,052 22 1,082 

2.B 22 1,052 22 1,052 

3.A 22 1,125 22 1,153 

3.B 23 1,043 23 1,065 

4.A 22 1,209 22 1,191 

4.B 23 1,122 24 1,109 

5.A 22 1,109 22 1,086 

5.B 23 1,287 23 1,339 

6.A 25 1,257 25 1,273 

6.B 25 1,253 25 1,310 

7.A 17 1,336 17 1,324 

7.B 23 1,634 23 1,630 

7.C 23 1,475 25 1,445 
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8.A 27 1,479 27 1,390 

8.B 27 1,375 28 1,387 

9.A 22 1,574 22 1,614 

9.B 24 1,682 24 1,776 

celkem 443 1,2532 448 1,26335 

 
Přehled celkového prospěchu žáků ve 2. pololetí – porovnání s předchozím rokem 

Ročník Počet žáků Vyznamenání % Prospělo % 
Neprospělo 

(počet) 

  2020/21 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21 2021/22 

1. 43 52 100% 100% 0% 0% 0 0 

2. 45 43 93,4% 100% 6,6% 0% 0 0 

3. 44 45 97,7% 91% 2,3% 9% 0 0 

4. 47 46 88,9% 91% 11,1% 9% 0 0 

5. 53 45 84% 84% 16% 16% 0 0 

6. 63 50 52,4% 78% 47,6% 22% 0 0 

7. 56 65 67,3% 51% 32,7% 49% 0 0 

8. 47 55 39,1% 65% 60,9% 35% 0 0 

9. 51 46 33,3% 30% 66,7% 70% 0 0 

Celkem 449 447 73% 77% 27% 23% 0 0 

- Jedna žákyně absolvuje povinnou školní docházku v zahraničí (§ 38), proto v celkovém součtu 
není uvedena. Počty žáků se v průběhu roku pohybují (změna školy, stěhování). 

Hodnocení chování 

Ve školním roce 2021/2022 nebyl udělen snížený stupeň z chování.  

!  
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5. Realizované celoroční projekty 

Šablony III  

Spolufinancováno z Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (OP 
VVV). 

I když název projektu nám toho moc neprozradí, pro naši školu je velmi přínosný. V rámci této výzvy 
jsme získali částku bezmála 1,3 milionu korun. Díky této podpoře můžeme na dobu dvou let 
zaměstnat dva odborné pracovníky, doučovat žáky ohrožené školním neúspěchem, nakoupit 
potřebné pomůcky a připravit projektové dny ve výuce. Ve škole působí školní speciální pedagog 
a v mateřské škole působí také jeden školní asistent.  

V mateřské škole působí asistent zejména u dětí, které mají zdravotní problémy. V mateřské škole 
jsou také prostředky vázány na vzdělávací aktivity vztahující se k inkluzi, přechodu dětí do základní 
školy a projektové dny ve výuce. Realizace projektu probíhá od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. 

Projekty MAS Hlučínsko - MAP II a III  

Místní akční plán III Místní akční skupiny Hlučínsko navazuje na projekty 
MAP I a MAP II a umožňuje pokračovat v rozvoji, aktualizaci, evaluaci 
a monitoringu MAP. Podporuje vytvořená partnerství, rozšiřuje 
spolupráci a zprostředkovává společné strategické plánování 
u zapojených partnerů. Současně při realizaci těchto aktivit je podpořeno 
i strategické plánování ve školách s provazbou na místní akční plán. 

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách s podporou spolupráce 
zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Nástrojem je společné informování, vzdělávání 
a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb 
a vyhodnocování přínosů spolupráce. 

Součástí MAP III jsou pracovní skupiny, které se podílejí na realizaci jeho akcí. Členy těchto 
pracovních skupin jsou i pedagogové naší školy – v pracovní skupině Čtenářská gramotnost jsou to 
Mgr. et Mgr. Lenka Lasáková a Mgr. Andrea Pavlíková, v pracovní skupině Matematická gramotnost 
Mgr. Silvie Wawrzinková a Mgr. Kamila Dominiková, v obou těchto skupinách jako expert v oblasti IT 
působí Mgr. Pavel Pavera.  

Akce MAP III jsou určeny nejen žákům mateřských a základních škol, ale také pedagogům, vedení škol 
i rodičům. Jedná se např. o tvůrčí dílny, odborné webináře a workshopy, inspirativní odpoledne pro 
sdílení nápadů a metod mezi pedagogy, vzdělávací kurzy, metodické dny, exkurze i zábavné naučené 
show apod. 

Například v průběhu letošního školního roku se naši pedagogové zúčastnili 3. května 2022 
v Kulturním domě v Bolaticích tematického setkání: Práce se žáky s OMJ, jak na výuku češtiny 
u ukrajinských žáků, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe integrace a vzdělávání ukrajinských 
žáků. Dále se mohli spolu s rodiči zúčastnit webinářů Neklidné a zbrklé dítě a co s tím doma i ve škole, 
Školní zralost aneb Je moje dítě připraveno do školy? a Mé dítě jde poprvé do školky – aneb úskalí 
první adaptace mimo rodinu.   
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Pro žáky bylo v rámci projektů MAP II uspořádáno např. zábavné malování s ilustrátorem Adolfem 
Dudkem, dále projekt poskytl zapojeným školám například i Vlastivědný kufřík k výuce a posílení 
regionální identity a historie a i kufřík s názvem Malý mulař, se kterým se děti zábavnou formou 
dovědí informace o stavitelství a významných sakrálních stavbách v regionu.  

ROZVOJ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ BOLATICE 

V rámci Výzvy č. 12 MAS Hlučínsko z.s. projektu IROP (Integrovaný regionální operační program 
poskytuje dotace na zlepšení kvality života v regionech) Ministerstva pro místní rozvoj České 
republiky s podtitulem Kvalitní podmínky pro vzdělávání jsme v rámci rozvoje odborného vzdělávání 
na naší škole přes letní prázdniny 2021 modernizovali učebnu fyziky a chemie.  

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání 
žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci 
na nemožnost realizace prezenční výuky ve 
školách během pandemie covid-19. 

Výluky prezenční výuky způsobené pandemií 
covid-19 měly výrazné negativní dopady na 
vzdělávací výsledky žáků i na jejich psychosociální 
rozvoj a wellbeing po celém světě i v České 
republice. Česká republika navíc patří k zemím EU s nejdelším obdobím distanční výuky: žáci 
a studenti na druhém stupni ZŠ a výše strávili více než polovinu svého vzdělávání v době pandemie 
v režimu distanční výuky (počítáno od března 2020 do června 2021).  

Z šetření společností Kalibro a PAQ Research mezi žáky 5. ročníků ZŠ z přelomu května a června 2021 
vyplývá, že kvůli distanční výuce v době pandemie čeští žáci zaostali v průměru o 15-17 percentilních 
bodů v českém jazyce a matematice, což odpovídá ztrátě ekvivalentu 3 měsíců prezenčního učení. 

Pro kompenzaci negativních vlivů distanční výuky MŠMT na podzim 2021 uvolnilo 250 milionů Kč na 
podporu realizace doučování a socializačních, adaptačních a dalších podpůrných aktivit na školách 
v rámci programu Národní plán doučování (NPD). 

Naše škola zajistila pro žáky, kteří měli zájem, pravidelné doučování hlavních předmětů – češtiny 
a matematiky, a to ve všech ročnících.  

RECYKLOHRANÍ 

V uplynulém roce byla naše škola opět zapojena do projektu 
RECYKLOHRANÍ. Recyklohraní je školní recyklační program, který 
vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Tato soutěž je zaměřena na 
třídění a recyklaci odpadů. V rámci tohoto programu mohou žáci nosit do 
školy použité baterie a nefunkční drobné elektrospotřebiče, ale také plnit 
soutěže a kvízy. Podle množství odevzdaného elektroodpadu a za splnění 

úkolů v soutěžích budou škole přiděleny body, které vyměníme za ceny ve speciálním internetovém 
obchodě. 
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Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol 

Celý školní rok dostávají žáci nižšího i vyššího stupně díky 
tomuto projektu jednou za 14 dní sáček s ovocem, 
zeleninou nebo ovocným nápojem a malé mléko nebo 
neochucené mléčné výrobky. Cílem projektu je podpora 
zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků, 
zvýšení obliby a trvalé spotřeby ovoce a zeleniny u dětí, 
snížení deficitu vápníku u dětské populace, zlepšení 

stravovacích návyků dětí, výchova budoucích spotřebitelů a zajištění odbytu mléka pro zemědělce. 
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6. Další aktivity pro žáky a veřejnost – KALENDÁRIUM 

ZÁŘÍ  

Olympijský běh 2021 

„Není důležité vyhrát, ale pokusit se danou trasu celou uběhnout” – tímto mottem se řídili všichni 
žáci naší školy. 

V rámci Olympijského dne organizovaného pod záštitou Českého olympijského výboru se pořádají 
každoročně běžecké závody. V letošním roce akce připadla na datum 8. září 2021. Nebyl to žádný 
závod a všichni žáci byli namotivování, aby trať uběhli, byť úplně pomalu. Jsme 
rádi, že šlo vidět v očích žáků úsilí a nadšení a odměnou byl pro každého diplom 
a medaile.  

Po naskenování QR kódu můžete zhlédnout video z tohoto ročníku:  

Každý umí malovat 

Ve čtvrtek 9. září navštívil v rámci projektu MAP 
naši školu, známý ilustrátor dětských knížek, 
pan Adolf Dudek se svým zábavným malováním, 
které se neslo v duchu: ,,Každý umí 
malovat!“  Dětem z třetích a čtvrtých tříd 
ukázal, jak snadno a rychle mohou s pomocí 
základních geometrických tvarů nakreslit zvířata 
a věci kolem nás. 

Pan Dudek byl super a skvěle nás pobavil 
a rozesmál. Ukázal nám svoje ilustrované knihy 
a potřeby na malování. Ukázal, jak z čísel 
nakreslit zvíře nebo věc. Bylo to super! Eliška Hluchníková, Nela Gorgolová, 3.A 

Včera nás navštívil pan malíř Adolf Dudek, který 
nám představil netradiční malování. Ukázal 
nám knížky, které sám kreslil. Předvedl nám 
různé tužky, štětce, šablony, spreje a skvěle nás 
zapojil do programu. Paní učitelka kreslila podle 
jeho pokynů. U besedy dělal samé legrácky. 
Všem se to moc líbilo! Sára Lamlová, 3.B 
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Včera jsme byli na představení od ilustrátora pana 
Dudka. Na začátku nám říkal, že maluje a dělá do 
knížek obrázky. Malou knížku ilustruje měsíc a velkou 
rok. Ukazoval, jak z kruhů udělat medvídka. Na 
malování používá velký štětec, tužku, velkou tužku, 
modrý sprej. Také šablony hor a stromů. S paní 
učitelkou nakreslil sluníčko. Představení bylo zábavné. 
Ondra Kocur, 4.B 

Měli jsme jednu besedu o známém malíři. Nemohl 
jsem uvěřit, že u nás byl. Byl strašně srandovní! Když 
se na něco ptal, a my odpověděli, řekl: ,,Díky Google“ 
:-) . Myslel jsem, že neumím malovat, ale on řekl, když 
umíš kolečko, umíš všechno a namaloval jsem kočku. 
Bylo to prostě suprovní! Hodně jsem se bavil. Myslel 
jsem, že to bude nuda, ale mýlil jsem se a to hodně! 
Nevím co dodat, ale doteď se ještě hodně směju z těch 
vtipů a té srandy. Neuměl jsem malovat, ale díky 
němu jsem se to naučil. Erik Pospěch, 4.A 

Velký sportovní den spojený s plněním odznaku všestrannosti 

V sobotu 11. 9. 2021 se uskutečnil v areálu naší školy osmý ročník Velkého sportovního dne, který se 
koná k výročí otevření sportovního areálu naší školy. V letošním roce jsme opět zařadili sprint na 60 
m, švihadlo, hod medicinbalem, trojskok z místa a dribling. 

Sportovní den je velice oblíbenou školní akcí, do všech pěti disciplín se letos pustilo celkem 87 
soutěžících.  

Velice nás těší, že jsme měli možnost ve škole přivítat děti společně s jejich rodiči, některé dokonce 
v roli dočasných soupeřů. Letos bylo rozděleno celkem 38 medailí: 30 bronzových, 7 stříbrných 
a 1 zlatá. Všichni obdrželi pamětní diplom s hodnotou výkonu. Všem soutěžícím děkujeme za účast, 
výborné sportovní výkony a dobrou náladu. Pro ty, kteří nedosáhli na žádnou medaili, to snad bude 
motivace pro trénink na příští ročník. Poděkování patří i všem organizátorům z řad učitelů naší školy, 
kteří přispěli k hladkému průběhu sportovního dne. 

Soutěž Mladý zahrádkář a Florista 2021 

Ve středu 15.9. proběhlo na Masarykově střední zemědělské školy 
v Opavě oblastní kolo celostátní soutěže Mladý zahrádkář a Florista 
2021. Naši školu reprezentovali tito žáci: Natálie Krömerová, Tadeáš 
Stříbný, Amálie Hallerová, Vendy Mazalová, Anna Sněhotová. Děti si 
ze soutěže odnesly nejen dárky v podobě krásné květiny 
a upomínkových předmětů, ale taky drahocenné zkušenosti 
a zážitky z pěkně stráveného odpoledne. Jako bonus si Amálka 
Hallerová odnesla krásné 3. místo  
v kategorii Florista. Všem soutěžícím děkujeme a Amálce 
blahopřejeme ke skvělému výsledku. 
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Křeménky 2.A 2021 

Ve čtvrtek 23. 9. 2021 jsme byli na myslivecké chatě a v okolním lese. Dozvěděli jsme se spoustu 
informací  a užili jsme si moc pěkné dopoledne. 

 

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2021 (25. ročník) 
Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině 

Vzhledem k epidemické situaci se sbírka v ulicích v tradičním květnovém 
termínu nemohla uskutečnit. Dobrovolníky s kytičkami v ulicích jste mohli 
potkat od středy 29. září do pátku 1. října. Do naší školy již tradičně 
distribuuje květinky naše bývalá paní učitelka Helena Drozdová. Zde jsou 
její slova k letošnímu ročníku:  

Vážené paní učitelky, páni učitelé, milí žáci, rodiče, 

jménem Ligy proti rakovině bych vám chtěla poděkovat za pomoc 
a příspěvky do celonárodní sbírky Český den proti rakovině. V letošním roce 
se ve škole prodalo rekordních 700 kytiček a vybrala se částka 18 074Kč. 
Tyto peníze budou použity na boj s rakovinou, která postihuje stále více 
lidí. Podpoříme tak výzkum nových léků, lepších přístrojů v nemocnicích 
a z letáčků bychom se měli poučit, jak se před touto nemocí chránit. 

Děkuji vedení školy, vyučujícím a hlavně vám, žákům, že jste se zapojili a pomohli dobré věci. 
Takových škol je málo. Helena Drozdová      
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ŘÍJEN 

Výsledky sběrové soutěže - podzim 2021 

      Ve dnech 5. a 6. října proběhlo na naší škole 1. kolo soutěže tříd ve sběru starého papíru. Žáci za 
velké pomocí rodičů nasbírali celkem 9,5 tuny papíru. Děkujeme všem žákům a rodičům za podporu 
této akce. 

Přírodovědný Klokan 

Ve středu 13. 10. 2021 proběhla pro vybrané žáky soutěž Přírodovědný Klokan. 9 našich žáků řešilo 
24 zapeklitých otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Z celé 
soutěže mohli získat maximálně 120 bodů. Mezi nejšikovnější žáky, kteří správně vyřešili 
Přírodovědného Klokana patří – Daniel Vitásek - 9. B (59 bodů), Tereza Martincová - 9. A (54 bodů) 
a Tereza Kochová - 9. A (53 bodů). 

Prototýpci 2021 

11.října navštívili naši školu, „Prototýpci“. Ukázali 
žákům 4. a 5. tříd jednoduché a zábavné postupy, 
kterými lze podpořit kreativitu, schopnost plánovat, 
radost z přetváření reálných věcí, schopnost vidět 
problém a hledat kreativní řešení. Žáci se zapojili do 
„Špagetkové výzvy“.  

„Hodina u Prototýpků mě bavila. Vyzkoušeli jsme si spolupracovat v týmech. Náš tým byl sice 
nejmenší, ale spolupracovali jsme a porazili jsme ostatní. Měli jsme přednášku o žárovce a paní byla 
srandovní. Hodinu jsem si užil a dávám jí 10/10.“ Richard Gorgol  5.A 
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„UČÍME SE POMÁHAT“ – XII. ročník projektu na pomoc dětem v PARAQUAYI 

24. 10. 2021 proběhl Světový den misií. Děti v družinách, v křesťanské výchově nebo v pracovních 
činnostech vyráběly drobné výrobky, zdobily svíce, pekly cukroví.  Jejich výrobky se v neděli nabízely 
v místním kostele za dobrovolný příspěvek. Do sbírky se zapojili i dospělí dobrovolníci, kteří také pekli 
a vyráběli. Výtěžek z prodeje – 50 096,- Kč pomůže potřebným v Paraquayi, kde působí bolatická 
rodačka, sestra Barbora (Michaela Jurášková). 

Všem, kteří se podíleli na této sbírce, děkujeme! 

 
 

LISTOPAD 

Záložka do knihy spojuje školy: Okouzlující svět knižních příběhů, pohádek a básní. 

V tomto školním roce jsme se nově zapojili do 12.ročníku česko-
slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy, který 
pořádá Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna 
Jiřího Mahena v Brně k Mezinárodnímu měsíci školních 
knihoven. Projekt byl ukončen 31. října.  

Celkem se do projektu 
zapojilo 928 škol 
s celkovým počtem 
106 074 žáků z České 
a Slovenské republiky. 
Naši žáci s chutí vyráběli 
záložky pro děti slovenské 
partnerské školy ZŠ 

Bučany. Na fotografiích můžete vidět, jak se bolatickým dětem 
podařilo zachytit okouzlující svět knižních příběhů, pohádek 
a básní. Záložky ze základní školy Bučany došly také v pořádku 
a udělaly dětem velikou radost.   
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Finanční gramotnost ve 4. a 5. třídách 

Vzděláváme se také v oblasti finanční gramotnosti formou her. Jak nám to šlo, uvidíte na fotkách. 

 
 

 
 

 

Pythagoriáda 2021/22 - školní kolo 

V úterý 2. 11. 2021 řešilo 32 žáků naší školy zapeklité příklady z matematiky, kde museli využít nejen 
nabyté vědomosti z matematiky, ale ve velké míře i logické uvažování a prostorovou představivost. 
Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo z 15 zadaných příkladů vyřešil alespoň 10 správně. 
O náročnosti Pythagoriády svědčí i to, že úspěšnými řešiteli byli pouze Adéla 
Nevoralová z 8. B a Daniel Vitásek z 9. B.  

Všem zúčastněným žákům děkujeme za snahu a úspěšným řešitelům GRATULUJEME. 
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Malý mulař 2021 

Ve středu 3. listopadu se žáci 3. a 4. tříd zúčastnili této výukové lekce. Prostřednictvím rozmanitých 
aktivit a s pomocí zajímavých předmětů (cihla, náčiní zedníka, skládací model kaple, skleněná vitráž), 
fotografií a pracovních listů se žáci seznámili s postupem výroby pálené cihly, s povoláním zedníka 
(mulaře), s různými typy staveb a jejich funkcí. Na závěr si sestavili dřevěný model kaple, kterou 
můžeme najít ve Strahovicích. Akce se dětem moc líbila.  

Výtvarná soutěž - Eurotopia 

V říjnu se žáci šestých a sedmých tříd zúčastnili výtvarné soutěže pořádané neziskovou organizací 
Eurotopia. Všichni žáci, kteří se zapojili do školního kola, vytvořili opravdu krásné a zajímavé obrazy. 
Tři reprezentantky (Eliška Nevřelová 7.C, Kristýna Jašková 7.A a Viktorie Malchárková 6.B) jely 
představit svá díla do Opavy. Eliška Nevřelová  zvítězila v okresním kole a Viktorie Malchárková se 
umístila na třetím místě. 

Všem zúčastněným žákům děkujeme za snahu a vítězkám gratulujeme. 
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Florbal - Čeps Cup 

V úterý 9. 11. odehráli okresní eliminaci naši nejmladší florbalisté a florbalistky. Náš tým nebyl 
díky marodce úplně kompletní, ale o to více odhodlaný uspět. Někteří soupeři to vzdali úplně, takže 
nakonec kluci odehráli jen tři utkání a holky dvojzápas s jedním soupeřem. Klukům se příliš nevedlo 
a musíme uznat, že soupeři byli skutečně lepší než my. Holky to měli přesně naopak. V obou svých 
utkáních dominovaly a potupují do dalšího kola turnaje. Oběma týmům děkuji za pěknou 
reprezentaci školy. 

 

Beseda s handicapovaným občanem 4.B 

Včera 25. 11. jsme měli besedu a bylo to smutné, protože ten pan Adam byl na vozíčku. Proto nám 
vykládal o své nemoci. Ta nemoc se jmenuje svalová atrofie, a to je hodně blbé, protože nemůže dělat 

všechno sám, např.: se napít, 
najíst, lehnout si, zajít si na 
záchod, atd. Potom jsme zažili 
lepší věci, a to byla jízda na 
vozíku, bylo to super, ale nechtěla 
bych být na něm celý život. 
Zajímavé bylo i to, že Adama 
doprovázela Monika Žídková 
Brzesková, a ona byla v roce 1995 
Miss v Evropě. Když byla velká 
přestávka, ukazoval nám, jak se 
najíždí do auta a jak tam sedí. Jo 
a pak ještě o všem hodně povídal, 
např.: co mu ta nemoc dělá, 
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prostě jak to u něho chodí, a ukazoval nám fotky jeho bytu. A to je všechno. Rebecca Maria Hýblová, 
4.B 

 
Přišel k nám pan Adam Kratochvíl, který trpí svalovou atrofií, a s ním také přišla Monika Žídková 
Brzesková. Ukázali nám spoustu nových věcí, jaké existují vozíčky pro postižené, že jsou například 
i speciální vozíčky do lesa a na sport. Pan Adam nám také říkal, jaké má doma přístroje, a že mu 
pomáhá jeho sestra a maminka. Ukázal nám své speciálně upravené auto. Také jsme měli možnost 
projet se na vozíčku. Jsem moc ráda, že jsem měla možnost ho potkat a přeji mu hodně štěstí. 
Michaela Ratajová, 4.B 

Přijeli k nám do Bolatic pan Adam Kratochvíl a paní Monika Žídková Brzesková (Miss Europe 1995). 
Pan Kratochvíl trpí nemocí svalová atrofie a paní Monika mu vypomáhá v hodně věcech, jako je např.: 
napít se, dostat se do auta, a kdyby 
se mu vozíček, na kterém 
dennodenně jezdí vybil, tak aby ho 
mohla přesadit na druhý. Bydlí 
v domě, ve kterém nejsou prahy. 
A bydlí tam společně s maminkou 
a sestrou, které mu hodně pomáhají: 
třeba se vysprchovat, zajít na záchod, 
nebo se najíst. Svalová atrofie není 
nakažlivá, je to genová nemoc. Jeho 
maminka a tatínek jsou tzv. 
přenašeči. Ale zajímavé je to, že jeho 
sestra je úplně zdravá. Pan Adam měl 
s sebou dva vozíčky, na elektrickém 
seděl pan Kratochvíl a na tzv. 
manuálu jsme zkoušeli jezdit my. Byla 
to zábava a hodně jsem se dozvěděla. 
Laura Hradská, 4.B  
 
Svalová atrofie je hodně nepříjemná nemoc. Já jsem poprvé viděl pána na vozíčku, teda kromě mého 
dědy. Byl celkem fajn. Ukazoval nám všechno, co ten vozík dokáže. Pak jsme si vyzkoušeli, jak se ten 
pán na tom vozíku cítí. Bylo to „žúžo“, ale pak mě napadlo, jak chodí na záchod a do sprchy. Pán nám 
řekl, že má na to speciální pomůcky. Konečně jsem uslyšel i jeho jméno – Adam Kratochvíl. Docela 
hezké jméno. Adam nám ukázal jeho auto, má tam rampu, aby do auta mohl vjet, měl tam i pásy, aby 
nevypadl, kdyby se dveře od auta otevřely. Jo! A zapomněl jsem na jeho doprovod. Byla to Monika 
Žídková Brzesková. Richard Komárek, 4.B 

PROSINEC 

Mobilní planetárium 2021 

V pátek 10. 12. navštívily některé děti z 1. stupně Mobilní planetárium. 
Mobilní planetárium má k dispozici projekční techniku, která má schopnost projekce na půlkulovou 
plochu a diváci přitom sledují promítaný obraz vleže nad sebou a také po všech stranách nafukovací 
kupole. Děti tak měly možnost zhlédnout vzdělávací filmy a zábavnou full-dome show (nejen) 
o hvězdách a vesmíru.  
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Turistický klub 2021 - říjen a prosinec 

Konečně jsme se mohli po delší době vypravit do přírody za poznáním, aktivním odpočinkem 
a zábavou. Sice bylo větrno, ale nic nás nemohlo odradit od pobytu v okolí Bolatic, procházky lesem 
a plnění zajímavých úkolů. 
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Čekání na Vánoce jsme si zkrátili výletem na bowling do Koutů. Někomu se dařilo méně, jinému více, 
ale každý si to užil. Děti, které hrály bowling poprvé, byly nadšené. Nechybělo ani občerstvení, 
kamarádi a výborná nálada. 

 

Vánoční pečení 1.C 2021 

Už jsou tady opět Vánoce a abychom si ukrátili čas na jejich čekání, pustili jsme se s naší paní 
učitelkou do pečení perníčků. Moc jsme si to užili a nejlepší na tom bylo, že co jsme si vytvořili, to 
jsme si mohli hned sníst. Mňam. Děti 1.C s paní učitelkou. 
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Pomoc dětem z Klokánku v Dolním Benešově 

Každý rok před Vánoci si žáci na naší základní škole vzájemně vyměňují dárky. Letos se žáci 
8.A a 9.B rozhodli, že místo dárků pro sebe vyberou peníze a koupí povlečení dětem z Klokánku 
v Dolním Benešově. Žákům se takto podařilo obléknout 20 postýlek. 

 

BŘEZEN 

Masopust ve třídě 2.B 

V úterý 1.3. 2022 jsme si 
připomenuli tradici masopustu. 
Pohádkové kostýmy, ve kterých 
děti přišly, jsme zdokonalili 
výrobou karnevalové čepičky. Ke 
správnému masopustu nesmí 
chybět prostřené stoly. A že jsou 
to šikovní kuchaři a nadané 
kuchařky, předvedli přípravou 
studené kuchyně, na které jsme 
si výtečně pochutnali. Celý den 
jsme tak strávili ve sváteční 
náladě lidového zvyku. 
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Život v míru – projektový den 5.B 

 
Náš třídní projektový den, který pro nás 
připravili především mí čtyři spolužáci – 
Nelly, Terka, Ema a Honza jsem si hodně 
užila. Náš projekt ,,Život v míru“ nám 
pomohl uvědomit si, že válka je hrozná, život 
v míru je lepší. Byli jsme rozděleni do tří 
týmů. Náš se jmenoval Želvy Ninja a tvořily 
jej samá děvčata. Úkolem všech týmů bylo 
plnit různé vědomostní a sportovní aktivity 
ve všech předmětech. Náš tým zvítězil! Měla 
jsem ohromnou radost. Tereza Bitomská  

Projektový den se velmi povedl. Všechny 
úkoly byly skvělé a zábavné. Nejvíce jsem byl spokojený s překážkovou dráhou v tělocvičně. Náš 
spolužák Honza nám složil báseň, která se mu moc vydařila. Byl to úžasně prožitý den ve škole.  Šimon 
Halfar 

  

O válce 

Jan Kubin 

Voják v pluku proti rotě 
vidí jedno malé kotě. 
Kotě mňouká: ,,Já chci mír!!” 
Střely jsou jak Horymír. 
  
Voják si to kotě vezme, 
celý při tom hnedka zjihne.  
 
Kamarádi v boji padli, 
jako když ty kytky zvadly, 
včera na poli. 
  
Kamarádi v boji padlí,  
nesejdou se u zábradlí. 
Matky doma tiše pláčou, 
děti přitom vesele si skáčou  
 
v domě na gauči 
a vůbec nic netuší. 
  
Válka už není, 
uniformy jsou dané do skříně, 
lazaři leží s bolestí v peřině. 
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Válka už není, už je mír, 
konečně nelítají střely jak Horymír! 
  
Válka už není, včelky si létají, 
vojáci do země miny už nedají. 
A proto si dnes příklad vemte 
a miny do země nedávejte! 
  
A proto dnes vzpomínejme, 
zvěrstva válek odsuzujme!  
Naše Země je přec fajn! 
A tak končím verše své  
pro spolužáky v třídě mé. 
 

Včela medonosná - edukační program 

Třetí březnový týden za námi do školy zavítala paní z hlučínského muzea, aby dětem více přiblížila 
život a důležitost včel, a také práci včelařů. Měly možnost vidět nejrůznější včelařské pomůcky, úly, 
čichem se snažily rozpoznat různé včelařské produkty a také ochutnaly různé medy. Zapojily prostě 
všechny smysly. Zjistily, jak to s medem vlastně je, co všechno se musí stát, než se dostane k nám – 
třeba na krajíc čerstvého chleba. 
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MATEMATICKÝ KLOKAN 2022 

Matematický klokan je matematická soutěž původem z Austrálie, 
která je v současnosti organizovaná v mnoha zemích světa. Soutěží 
se také ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci 
a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně 
i mezinárodní kolo ve své lavici. 

Po minulém ročníku, který musel proběhnout distanční formou, se 
v pátek 18. března i v našich třídách pustilo do řešení netradičních 
matematických úloh celkem 254 žáků prvního a druhého stupně.  

Úlohy mají vždy tři úrovně obtížnosti a při jejich řešení hraje 
důležitou roli hlavně logické uvažování, kombinační myšlení 
a prostorová představivost. 

Zde je přehled letošních nejúspěšnějších řešitelů v jednotlivých 
kategoriích:                                                                                                                

CVRČEK (2. – 3. ročník) KLOKÁNEK (4. – 5. ročník)  

1. Matěj Kunc 2. A 1. Oliver Stříbný 4. B 

2. Filip Kotík 

Dominik Kunkel 

2. B 

2. A 

2. Vojtěch Gillar 4. B 

3. Anna Bumbová 

Maxmilián Löw 

2. A 

3. A 

3. Ondřej Kocur 4. B 

BENJAMÍN (6. – 7. ročník) KADET (8. – 9. ročník) 

1. Šimon Kozel 7. C 1. Daniel Vitásek 9. B 

2. Jakub Peterek 7. C 2. Šimon Vitásek 8. A 

3. Jonáš Halfar 7. B 3. Adam Vilášek 9. B 

  

Všem řešitelům patří pochvala za snahu a vítězům velká gratulace!   
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Jarní setkání prvňáčků 

Žáci prvních tříd využili nabídky svého spolužáka a přijali pozvání k návštěvě jejich hospodářství, kde 
se mohli koncem března radovat z mladých kůzlat. 

 

„Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“ 

Stalo se již tradicí, že žáci naší školy jsou úspěšní řešitelé této chemické soutěže. Ani letos tomu 
nebylo jinak. :) Ve finále regionálního kola, které proběhlo v pátek 25. března 2022 v laboratořích 
SPŠCH Ostrava, reprezentoval naši školu Daniel Vitásek (9.B) a obsadil velmi pěkné 9. místo. 

Danielovi gratulujeme a přejeme mnoho dalších skvělých úspěchů v soutěžích!!! 

ČEPS CUP 2022 

V letošním školním roce jsme 
zaznamenali největší sportovní úspěch 
naší školy v dívčí kategorii – 10. místo 
v republice. Jak se holky propracovaly 
k tak velkému úspěchu?  

Začali jsme základním kolem již 
v listopadu, kdy se měly holky utkat se 
třemi soupeři. Nakonec se odehrál jen 
jeden dvojzápas se stejným soupeřem, 
který jsme zvládli poměrně snadno. 
Dále jsme pokračovali na krajské finále 

do Ostravy. Tam již na nás čekali tři soupeři. Tam holky bojovaly za všech sil, stačilo to však pouze na 
druhé místo. Úspěch to byl i tak, ale mrzelo nás, že nám utekl postup na republikové finále. Těsně 
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před celostátním finále se na nás usmálo štěstí, protože jsme byli dodatečně nominováni z druhého 
místa (hurá!). 

Tak jsme se vydali 30. 3. na velkou sportovní výpravu do Prahy. Ve sportovní hale Jedenáctka VS 
(Chodov) se sešlo nejlepších 16 dívčích týmů z celé republiky. Týmy se rozdělily do skupin po čtyřech, 
kde postupovaly dva nejlepší do play-off. 

První zápas byl před 
zaplněnou tribunou velice 
nervózní a podlehli jsme 
3:6 škole z města Písek. 
Dalšího soupeře (Prosetín) 
holky přestřílely 
11:0 a poslední utkání ve 
skupině se stalo bojem 
o postup do finálového 
pavouka. Toto utkání proti 
Uničovu jsme stále dotahovali, 
za stavu 2:3 jsme vrhli všechny 
síly do útoku, ale výsledek 
jsme již nezvrátili a zůstali tak na třetím místě ve skupině. Poté nás tedy čekala utkání o 9. až. 12. 
místo. Holky byly zklamané a v prvním utkání opět podlehly Uherskému Hradišti, pak zabojovaly 
a porazily školy ze Svatavy (4:0) i Cerekvic nad Bystřicí (4:3). 

S celkovou bilancí 3 výher a 3 porážek tak obsadily krásné 10. místo školních florbalových týmů 
v ČR.  G R A T U L U J E M E !!! 

NAŠE SESTAVA: Lenka Dudová, Zoe Dudová, Eliška Franěcová, Adéla Halfarová, Julie Staňková, Ester 
Štefková, Eva Wawrzinková 
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DUBEN 

Fotbalový turnaj 2022 

Ve středu 21. 4. odehráli naši žáci ze 4. a 5. tříd tradiční fotbalový turnaj MC Donald´s cup. Úvodní 
kolo turnaje škol se odehrálo v Kobeřicích, kde nás čekala 4 utkání. Náš tým se na začátek turnaje 
utkal s Chuchelnou a úvod nám nevyšel podle představ. Postupně jsme prohrávali 0:3, naštěstí se 
nám podařilo do konce utkání vyrovnat. Druhé utkání se vyvíjelo lépe, ale podlehli jsme Oldřišovu 
3:4. Pokud jsme chtěli ještě pomýšlet na postup, museli jsme zbylá dvě utkání vyhrát a ještě spoléhat 
na pomoc soupeřů. První vyšlo dokonale, porazili jsme Píšť 14:0 a pak Kobeřice 6:0. Navíc jsme měli 
štěstí na ostatní výsledky a obsadili tak 2. místo a vybojovali postup do okresního finále v Opavě. 

 

Fotbalový turnaj "benjamínků" 

Naši benjamínci vyrazili na svůj první školní turnaj. Byl to turnaj s názvem Mc Donald´s cup a jeho 
okrskové kolo se odehrálo v Kobeřicích. Na úvod jsme sehráli vyrovnanou partii s Oldřišovem, na 
konci jsme se však radovali z vítězství. Další utkání již byla náročnější a i přes skvělé výkony brankáře 
jsme třikrát odcházeli poraženi. Vůbec to však nevadí, kluky fotbal i vše okolo fotbalu evidentně baví, 
snažili se od začátku do konce a to je hlavní. Navíc většina týmu jsou kluci z 1. tříd, tak mohou v této 
kategorii působit ještě dva roky.  
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Okresní kolo biologické olympiády 

Naši žáci 2. stupně se na jaře zúčastnili vědomostní soutěže se zaměřením na biologii. 
Soutěž spočívala ve vypracování úkolu na dané téma, pozvávačky rostlin a živočichů, laboratorního 
úkolu a testu.  

V kategorii starší žáci ze dne 11.4. se umístila na 19. místě Eliška Kolarčíková ze třídy 8.B, v kategorii 
mladších žáků ze dne 22.4 získala Ema Jiříková (6.B) krásné 12. místo a Viktorie Malchárková (6.B) 17. 
místo.  
Dívkám blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy. :) 

Okresní kolo matematické olympiády 

Matematická olympiáda je soutěž pro žáky základních a středních škol, kteří mají schopnost logického 
úsudku a práce s čísly je pro ně zábavou. Soutěž se konala 12.4. na Základní škole Otická v Opavě. 
Naši školu v této soutěži reprezentovala Bára Lehnertová ze třídy 8.A  a získala úžasné 3. místo 
v okresním kole. Velká gratulace ! 

Florbalové MISTROVSTVÍ HLUČÍNSKA (odložené 2021) 

V jarním období můžeme konečně rozjet všechna sportovní klání. Ve čtvrtek 28. dubna jsme 
uspořádali 10 ročník tradičního turnaje ve florbalu. Tento turnaj není jen sportovním kláním, ale 
zaměřuje se zejména na chování v duchu fair play. Chceme tímto podporovat sport v jeho pravé 
podobě. Ke sportování a turnaji patří čestný sportovní boj, umění přiznat prohru, vzdát hold soupeři 
a další. Podporována byla hra bez agresivity, podvádění a zesměšňování. Právě tyto projevy chceme 
již v zárodku zastavit. 

V letošním roce nám na poslední chvíli odřeklo účast pár škol, což nás mrzelo. Na druhou stranu se 
turnaje mohlo účastnit více žáků naší školy. Utvořili jsme tři týmy - ZŠ Křeménky, ZŠ Náplatky, ZŠ 
Bolatice.  Nebudu zde rozebírat výsledky, ale sluší se zmínit, že ve finále turnaje se utkaly dva týmy 
z naší školy. Finálové utkání mělo „grády“ a díky divákům také skvělou atmosféru. Padlo hodně gólů, 
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a tak bylo utkání velmi napínavé až do konce. O šampionech rozhodovali nakonec samostatné 
nájezdy, ve kterých zvítězil výběr ze 7. ročníku. Super! Velký putovní pohár zůstává doma. 

Všechny tři naše týmy musím moc pochválit a jsem na naše žáky opravdu hrdý. Předvedli přesně to, 
o čem tento turnaj je. Navíc trenér nebyl nikdo z učitelů, ale další spolužák. Kluci i dívky se museli 
shodnout na nominaci. Následně se dokázali velmi slušně a hlavně efektivně domluvit, respektovali 
složení týmu, jednotlivá střídání i taktiku. Dokázali se povzbudit a bojovali do poslední chvíle i za 
nepříznivého stavu. Nevzdávali se, případnou prohru nesli statečně a dokázali uznat, že soupeř byl 
lepší. Toto vše se určitě bude hodit nejen na hřišti, ale hlavně v životě. 

 
 

KVĚTEN  

Výsledky sběrové soutěže 

Ve dnech 3. a 4. května proběhlo 2. kolo soutěže tříd ve sběru starého papíru. 

V jarním kole žáci nasbírali 15 933 kg papíru. V obou kolech soutěže žáci nasbírali 25 445 kg starého 
papíru. 

Výsledky soutěže po 1. a 2. kole: 

1. – 5. ročník                                              6. – 9. ročník 

1.  místo  -   5. A                                       1.  místo  -  7. A 

2.  místo  -   5. B                                       2.  místo  -  6. A 

3.  místo  -   3. B                                       3.  místo  -  7. C   

Vítězným třídám blahopřejeme k hlavní ceně, kterou je ředitelské volno. Všichni sběrači budou za 
velkou snahu odměněni a výtěžek akce bude využit na zakoupení pomůcek do výtvarné  a tělesné 
výchovy. Děkujeme všem sběračům a rodičům za podporu této akce. Těšíme se na další spolupráci!!! 
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Exkurze Auschwitz 

V pondělí 9. května se žáci 9. ročníku vydali s pedagogickým doprovodem na exkurzi do 
koncentračního tábora Auschwitz (Osvětim) v Polsku. Fotografie Terezky M. a dojmy žáků z tohoto 
výjezdu si můžete prohlédnout níže. 

Luboš B.: Když se přijelo na místo, kde jsme měli mít prohlídku, zaujalo mě, že původně se Osvětim 
skládala ze tří částí, dneska už jsou jen dvě. V první časti bylo celkem dvacet budov a v druhé bylo 
něco kolem tři sta budov. Zde se do jedné plynové komory vlezlo dva tisíce lidí. 

Jsem rád, že jsem toto místo viděl na vlastní oči a pocítil strach z tohoto místa, kde zemřelo víc jak 
milion lidí.  

 
Luc Č.: Já sám si nedokážu představit, jak bych s následky genocid vůbec žil, hlavně kdybych byl hned 
na místě, kde se to zrovna odehrávalo. Ale jak tak nad tím přemýšlím, i kdyby se tohle několikrát 
někomu ukázalo, tak by tu stále byli lidé, kteří by byli buď až moc arogantní to pochopit a stále si 
vymýšlet různé výmluvy, proč to dělat, rasisté a lidé, kteří by to klidně udělali znovu. 
Teď’ když to ale srovnám s včerejším výletem do Auschwitzu a Březinky, tak jsem se 100% ujistil, že si 
to vůbec nedokážu představit. Takovéhle věci jsou až na zblití, a nedokážu si představit, že tohle 
někoho vůbec napadlo… i když si to doopravdy dokážu představit a už vím, že lidé jsou schopni ještě 
mnohem víc věcí než si myslí. 

Chápu, proč by se někdo na takové místo už nikdy nechtěl vrátit, ty vzpomínky na to, co se tam 
odehrávalo, musí být strašné. Být to já, tak bych okamžitě utíkal na druhý konec světa a všechno 
nejraději zapomněl. Ta představa, že bych byl rozdělen od své rodiny, a bud’ bych byl poslán do plynu 
nebo do práce, mě celkem dost děsí. Nedokážu si představit život někde, kde by mě mlátili a každou 
chvíli by mi hrozilo, že mně zabijí. Proto obdivuji všechny ty lidi, kteří to přežili a stále žili svůj život dál, 
a posílám svou úctu těm, kteří ho tam ztratili.  

Myslím si a pevně doufám, že se lidé jednou ponaučí a polepší, a také že se tohle už nikdy nebude 
opakovat.  
  

Aleš F.: Měl jsem tam takový divný pocit v sobě, že jsem tam, kde zemřela spousta lidí, stojím na tom 
místě, kde někdo ležel na zemi. Viděl jsem to před očima, jak se tam ti lidi válí na zemi 
v plynové komoře, jak je tam bijí, když nepracují. Nejvíc mě to dostalo u té zdi, jak je tam stříleli. 

Kája S.: Včera na mě na tom místě působila strašně divná energie a po celou exkurzi jsem měla husí 
kůži. Myslím si, že dnes si nedokážeme představit, jaké to v minulosti bylo a co ti lidé museli prožívat. 
Tolik nenávisti a tolik zla, chtělo se mi i chvilkami brečet. Na mě tohle téma působí strašně, pro mě je 
tohle strašná katastrofa a můžeme jen doufat, že se nám tohle nestane a nezažijeme to, co lidi před 
námi. Obecně tohle téma (2. sv. válka) mě velice zajímá, ale je to pro mě strašně citlivé téma a nerada 
myslím na to, co se tam všechno dělo. Upřímně já bych si to nedokázala představit, a to nikdo 
z nás. Mám opravdu velký respekt k lidem, co dodnes žijou a vůbec, že se o tomhle ještě s někým 
baví a dávají na internet své různé příběhy. Pán, který nás celou exkurzi provázel, říkal, že na výročí se 
lidi, kteří byli v 2. sv. válce a přímo v těch koncentračních táborech (ale samozřejmě i jiní lidé), sejdou 
k pomníku a oslavují konec války. Ale někteří tam nejdou vůbec, chtějí mít od toho pokoj a nejraději 
na to zapomenout. Upřímně, já bych se taky nerada vracela tam na to místo a vzpomínala na to, jaké 
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to tam bylo a jak to probíhalo a jak před očima ostatních lidí mučili a zabíjeli druhé. Bylo by to pro mě 
dost nepříjemné, takže chápu lidi, kteří se s tím nechtějí už spojovat a chtějí na to zapomenout. Proto 
mám obrovský obdiv k lidem, kteří se dodnes o tom s někým dokážou pobavit a říkat, co vše tam 
zažívali. Určitě ne na každého to působilo stejně jak na mě, ale jak říkám, pro mě to bylo dost 
nepříjemné a po celou dobu jsem měla husí kůži. To ovšem neznamená, že nejsem ráda, že jsem tam 
byla. To vůbec. Dozvěděla jsem se dost nových věcí a informací, které jsme se ani ve škole neučili, 
a rozhodně jsem si z toho místa něco vzala. Tam mi došlo, že teď je každý tady na světě něčím 
rozmazlený a neváží si toho, co má. Jak ti lidé tam museli trpět, je něco neskutečného, a každý by měl 
být rád za to, co má, a hlavně, že má pohromadě rodinu, může si dělat co chce (v rámci možnosti) a že 
vůbec žije v podmínkách, v jakých žije. 

Anička T.: Myslím si, že to, co se dělo v minulosti, bylo hrozné a každý by se nad tím měl zamyslet. 
A to, co ti lidé v koncentračním táboru zažili, bylo hrozné a neumím si to ani představit, jaké to muselo 
být, že se už neviděli se svojí vlastní rodinou. Museli spát jako dobytek na zemi na seně, namačkaní na 
sebe, když byla zima, tak dostali pár dek, které nevyšly na všechny, takže tam umrzli. A když jeden 
ze Židů utekl, tak dalších deset náhodných zabili jako varování, aby neutekli. Průměrná délka života 
v koncentračním táboře byly 3 měsíce, pokud nešli rovnou do plynové komory, a 80 
% transportovaných Židů bylo hned po převozu zabito. Já samotná si neumím představit, že by se to 
dělo teď a lidé by zažili něco takového. 

  
 

  



 

38 

Český den proti rakovině 

Naše škola se každý rok v květnu velmi úspěšně zapojuje do celonárodní sbírky Český den proti 
rakovině – Květinkového dne. Letos se 11. května uskutečnil již 26. ročník této veřejné sbírky. Ve 
škole bylo prodáno 900 kytiček a výtěžek činil 20 470 Kč. Jsme rádi, že se můžeme tímto způsobem 
zapojit do boje proti této zákeřné nemoci.  

 

Soutěž Mladý zdravotník 

Český červený kříž organizuje soutěže Mladých zdravotníků ve všech okresech České republiky. Tato 
soutěž byla po dvouleté covidové přestávce v tomto roce opět zorganizována a naše škola tuto 
příležitost ráda využila. Soutěž probíhala v areálu kolem řeky Opavy v pátek 13.5. 2022. 

Zájem žáků z osmých tříd byl obrovský, za školu bylo možno vyslat pouze 2 týmy po 5 lidech. 

A v čem družstva vlastně soutěží? 

•    Praktické provedení první pomoci 
•    Doprava postižených 
•    Obvazová technika 
A jaké máme výsledky?  SKVĚLÉ !!!!!!!!!) 

1. DRUŽSTVO – třída 8.A – M. Pašková, B. Lehnertová, V. Kiszková, A. Pospěchová, M. Pavlíková,  
K. Hanzlíková – 4. místo 

2. DRUŽSTVO – třída 8.B – T. Papuga, V. Potyšová, A. Nevoralová, A. Radošovská, T. Pytlíková, E. 
Kolarčíková - 10. místo 

Děkujeme za krásnou reprezentaci školy. :) 
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Soutěž Mladých chovatelů 

Naše žákyně Aneta Kocurová ze třídy 8.B se ve středu 18.5. v Opavě zúčastnila chovatelské soutěže 
a obsadila 1. místo a postup do celostátního kola. Gratulujeme za skvělé umístění a držíme palce 
v celostátním kole. :) 

 

Olympiáda dětí a mládeže Slaný 2022 

  

 

Opět po čtyřech letech jsme přijali pozvání naší partnerské školy ve Slaném, vytvořili olympijskou 
výpravu, která vyrazila reprezentovat naší školu a obec. Olympiáda dětí a mládeže ve Slaném věrně 
kopíruje charakter klasických olympijských her, jak je známe z televizních obrazovek. V královském 
městě proběhlo ve čtvrtek 19. května zapálení olympijského ohně za přítomnosti známých sportovců, 
nebo vztyčení olympijské vlajky. Závodníci startovali pod slibem sportování v duchu fair play. Mladé 
sportovce poctili svou návštěvou první den slavnosti šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek, člen 
zlatého hokejového týmu na olympiádě v Naganu Libor Procházka a dále atleti Jiří Mužík, Petr 
Svoboda a Štěpán Janáček. 

Hned po slavnostním zahájení odstartovali první soutěže a to přímo na Masarykově náměstí. Nejdříve 
probíhala soutěž ve šplhu na laně, kde jsme získali medaile v obou kategoriích, pak přišel na řadu 
hlavní „tahák" a to biatlonová smíšená štafeta. Naše družstvo nastoupilo do semifinále a svým časem 
postoupili do pátečního finále. Po soutěži ve šplhu a letním biatlonu jsme na velkoplošné obrazovce 
koukli na utkání našich hokejistů na MS. 
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V pátek bylo pořádně rušno na všech stadionech, kde se sportovci utkali v atletickém čtyřboji, 
fotbalu, streetballu. Všechna klání probíhala až do odpoledních hodin, poté jsme se sešli na náměstí, 
kde nás čekalo finále biatlonu (letní verze). Bylo to velké drama, do posledního úseku vybíhal náš 
reprezentant s velkou ztrátou. Parádním výkonem dovedl náš tým na první místo a odstartoval 
obrovskou radost celé výpravy. 

Naši sportovci byli celkově nejúspěšnější výpravou. Téměř ve všech disciplínách jsme vybojovali 
nějaký cenný kov. Důležitější však je, že jsme mohli prožít téměř autentické olympijské hry, se 
všemi jejich symboly a hlavní myšlenkou. Žáci vzorně reprezentovali naši školu ať už přímo na 
hřišti, nebo svým chováním mimo ně. Navzájem si fandili a podporovali, na což jsem hrdý a za to 
vše také naší olympijské výpravě děkuji. 

Nechci zde jmenovat jednotlivé úspěšné sportovce, protože jsme prohrávali i vyhrávali jako jeden 
tým! 
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Výlet 5.A do Prahy 20.5.2022 

V pátek 20.května jsme jeli s naší třídou 5.A na výlet do Prahy. Celý výlet zorganizovala naše paní 
učitelka Lucie Migotová. Do Prahy s námi jela i paní učitelka Šárka Gargošová. Ráno začalo budíčkem 
3:50 a srazem na autobusové zastávce v 4:25. Jeli jsme autobusem do Opavy a následně Regiojetem 
do Prahy. V Praze jsme vystoupili na Hlavním nádraží. Naše první zastávka byla na Václavském 
náměstí. Poté jsme navštívili pasáž Lucernu, kde jsme viděli obráceného koně, na kterém 
seděl  sv.Václav. Pak jsme jeli metrem na Pražský hrad. Zastihli jsme střídání stráží. Prohlédli jsme si 
chrám sv.Víta, Starý královský palác, Zlatou uličku, Karlův most a Staroměstské náměstí. Celou 
prohlídku jsme zakončili pohledem na Orloj. Volnočasovou aktivitu jsme využili k návštěvě Mc 
Donald´s. Pak už nás čekala cesta na vlakové nádraží. Regiojet měl 90 minut zpoždění, během kterého 
jsme potkali Přemka Forejta. Celý výlet jsme ukončili 23:30 na Svinově v Ostravě, kde si nás vyzvedli 
rodiče. Výlet se mi moc líbil. Erik Lamla 

Výlet do Prahy byl naprosto úžasný. Navštívili jsme různé památky, např. Pražský hrad, chrám sv.Víta, 
Karlův most. Jeli jsme vlakem, autobusem, metrem a tramvají. Nejvíce jsem si užila Karlův most. 
Nejhorší ale bylo devadesáti minutové zpoždění. Naštěstí se na nádraží objevil Přemek Forejt. Po 90 
minutách jsme nastoupili do vlaku s šťastně dojeli domů. Natálie Krömerová 

V pátek jsme se vydali na školní výlet do Prahy. Sice jsme musely brzo vstávat, ale za ten zážitek to 
stálo. Jak jsme dojeli do Prahy, tak nás na Václavském náměstí čekala paní průvodkyně. 
Byli jsme v Lucerně, potom jsme jeli také metrem, potom jsme šli do Pražského hradu, na nádvoří 
jsme viděli výměnu hradní stráže, chrám sv. Víta, Starý královský palác, potom jsme šli Zlatou uličkou, 
kde byly různé suvenýry. Dále jsme šli na Karlův most, na Staroměstské náměstí a pak na Orloj. Po té 
jsme měli asi hodinu volný čas. Na nádraží jsme zjistili, že vlak má nějaké zpoždění. Asi po hodině 
zpoždění jsme tam uviděli Přemka Forejta. Nakonec jsme měli zpoždění 90 minut, potom rychle na 
vlak a hurá domů. Eva Wawrzinková 
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Biologie člověka - tak trošku jinak :) 

V pondělí 23.5.2022 v rámci výuky biologie člověka byla dívkám 8.B nabídnuta návštěva 
gynekologické ambulance v Chuchelné pod vedením zkušeného lékaře MUDr. Kurase. Tato školní 
akce se konala už po páté a doposud ze strany dívek neměla jediný negativní ohlas. 

Jednalo se o přednášku, která má profesionální úroveň a jejím úkolem bylo seznámit dívky s daným 
prostředím. Prostor byl věnován i dotazům, které lékař velice ochotně zodpověděl. 

Projektová hodina na nižším stupni - Kouření 2022 

U příležitosti Světového dne bez tabáku, který každým rokem připadá  na 31. květen, si žáci 
8.A a 8.B třídy připravili  projektovou hodinu zaměřenou na téma kouření. S ohledem na věk dětí 1. 
až 5. tříd žáci vysvětlovali, jaký negativní dopad může mít kouření na zdraví člověka, názorně 
předvedli, z jakých škodlivých látek se cigareta skládá a proč vůbec lidé kouří. Cílem projektové 
hodiny byla prevence proti vzniku a rozvoji kuřáctví, zvýšení odolnosti dětí a jejich orientace na 
zdravý životní styl. Příprava na hodinu byla pro žáky časově hodně náročná, důraz byl kladen na 
týmovou práci a vzájemnou komunikaci. K udržení pozornosti dětí bylo nutno střídat různé metody 
a formy práce, které pozvedly hodinu na profesionální úroveň. Odměnou za kvalitně vykonanou práci 
byla nejenom pochvala ze strany dětí a dohlížejících učitelů, ale především dobrý pocit a vlastní 
zkušenost, jaké je to být hodinu  „učitelem“.                      

„Osmáci“, můžete být za svou dobře odvedenou práci na sebe právem pyšní. Já teda za tak 
zodpovědný přístup a vaši dobře vedenou hodinu na nižším stupni na vás pyšná jsem.         

Moc děkuji, Kamila Dominiková :) 
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ČERVEN  

Oslava Dne dětí 

Po dvou letech plných mimořádných ochranných opatření se volnočasové aktivity vrálily k normálu 
a žáci nižšího stupně si mohli vychutnat oslavy jejich svátku. Ve smíšených družstvech tradičně 
vyrazili na cestu z Bolatic do Borové. Na jednotlivých stanovištích plnili zábavné úkoly, navzájem si 
pomáhali a podporovali se. Odměnou byly dětem společné strávené okamžiky u her a soutěží, ale 
také malá sladkost za jejich výkony. 
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1. června – Den dětí na vyšším stupni 

Den dětí letos připadl na středu a byl jak pro děti, tak pro učitele, příjemným zpestřením pracovního 
týdne. Počasí nám opravdu přálo, bylo nádherně a panující atmosféra akce byla víc než přátelská. 
Děti soutěžily v disciplínách v celém areálu školy, a protože pracovaly ve smíšených týmech z řad dětí 
6., 7. a 8. tříd, byly nenásilně nuceny se navzájem poznat a hlavně spolu komunikovat a jednat jako 
tým. Při pohledu na upocené a rudé tváře dětí se nejednomu učiteli vykouzlil nefalšovaný úsměv na 
tváři. Všechna družstva se s úkoly poprala se ctí a do cílové rovinky doběhla s napětím a očekáváním 
nejlepšího umístění. Vítězi se stali nakonec všichni aktéři, avšak symbolickou cenou byla odměněna 
tři nejlepší družstva. 

Děkujeme všem soutěžícím za férové jednání a organizátorům za sdílenou pomoc. 
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Atletické mistrovství škol Hlučínska 2022 

Osmý ročník atletického klání žáků základních škol Hlučínska pořádala Základní škola Hornická 
v Hlučíně ve středu 15. června 2022. Celkem se zúčastnilo 14 škol z Hlučínska. Ve třech věkových 
kategoriích se utkali o místa na stupních vítězů. 

Soutěžilo se v atletických disciplínách běh na 60 metrů, skok do dálky, běh na 400, 600 a 800 metrů, 
hod kriketovým míčkem a závěrečná štafeta 4x100 metrů. 

Žáci naši školy ve všech třech kategoriích (4. – 5. třída, 6. – 7. třída, 8. – 9. třída) obsadili vynikající 2. 
místo. 
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Olympijský běh 22. 6. 2022 

Ve středu 22. 6. 2022 nám začalo léto a také se všichni naši žáci zapojili do oslav olympijského dne. 
V rámci tohoto dne byly organizovány třídní běhy. Tentokráte ale nešlo pouze o určení nejrychlejšího 
závodníka, ale především o radost z pohybu. 

Vítězem se stal každý žák (nebo učitel), který připravenou trať uběhl. Každý účastník také obdržel 
medaili, diplom a sladkou odměnu.  
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„Strašidelná“ noc na zámku v Kravařích 

Výlet a přespání na zámku v Kravařích bylo dobrodružné a pro celou třídu 6. A to bylo něco nového. 
Všichni si výlet určitě náramně užili - včetně mě. Odnesla jsem si z výletu nejen zabití nudy, ale 
i zážitky a větší poznání spolužáků, také jak se na takovém zámku spí. Zkusila jsem si něco nového 
a celá třída také. A. Hoblíková 

Zámek Kravaře je nádherný. Provede vás milá paní průvodkyně a řekne vám plno zajímavých 
informací. Nachází se tam také zámecká kaplička, která se mi moc líbila. Byli jsme ubytováni v sále, 
kde se konají hostiny. Potom jsme šli do parku si zahrát vybíjenou, která mi sice moc nešla, ale byla to 
jinak zábava. Před spaním jsme dostali úkol vymyslet strašidelnou pohádku, večerníček, který se nám 
nakonec podařilo vymyslet. Ráno jsme se vzbudili po šesté hodině. Dokonce byla i rozcvička v podobě 
vybíjené. Tento výlet byl skvělý. Škoda, že to tak rychle skončilo, vážně doporučuji! A. Gebauerová 

 

Zapojení do olympiád a soutěží včetně výsledků a fotografií naleznete vždy aktuálně na 
www.zsbolatice.cz. 
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7. Zpráva výchovného poradce za školní rok 2020/2021 

Po dvou letech kombinace prezenční a distanční výuky ocenili všichni pedagogičtí pracovníci i žáci 
možnost osobního kontaktu nejen v rámci výuky, ale i v mimoškolních aktivitách. Ve školním roce  
2021/2022 probíhala výuka opět prezenční formou.   

Oblast výchovného poradenství se každoročně zaměřuje především na zajištění péče o žáky se 
specifickými poruchami učení, specifickými poruchami chování, na žáky s tělesným postižením, řešení 
výchovných a výukových problémů a profesní orientaci žáků. 

Ke konci školního roku 2021/2022 bylo evidováno 85 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Běhen školního roku bylo podáno 48 žádostí o vyšetření žáků ve školských poradenských zařízeních. 
Byli to žáci, u kterých se projevily specifické výukové potíže či poruchy chování. Tito byli se souhlasem 
zákonných zástupců postoupeni k vyšetření ve školských poradenských zařízeních. Na nápravě 
vývojových a specifických poruch učení a poruch chování se podílelo kromě pedagogů pět asistentů 
pedagoga a speciální pedagožka. Na základě doporučení poradenských zařízení byla těmto žákům 
poskytována podpůrná opatření nejen ve výuce, ale i formou pedagogické intervence nebo hodin 
speciálně pedagogické péče.  

Další oblastí výchovného poradenství je profesní orientace vycházejících žáků. Tomuto tématu se žáci 
věnují v 8. a 9. ročníku v  předmětu Pracovní činnosti – svět práce. V měsíci říjnu proběhla informační 
schůzka pro zákonné zástupce vycházejících žáků. Žákům a zákonným zástupcům byly formou 
konzultací poskytnuty veškeré informace o oborech a možnostech středoškolského studia. V květnu 
navštívili chlapci 8. ročníků akci „Trh pracovních příležitostí“ na Středním odborném učilišti 
stavebním v Opavě. Zde jim byly prezentovány stavební učební obory a byly pro ně připraveny ukázky 
řemeslných profesí. Žáci devátých tříd navštěvovali dny otevřených dveří na zvolených středních 
školách. V letošním roce tyto prezentace středních škol probíhaly často i online formou. Zástupci 
mnohých středních škol navštívili naši školu osobně a prezentovali nabízené obory přímo v devátých 
třídách. 

Povinnou školní docházku v tomto školním roce splnilo 46 žáků. Dva žáci 5. ročníku přestoupili po 
úspěšném vykonání přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia. 

Umístění vycházejících žáků je následující:      

gymnázia  3 žáci 

střední odborné školy 25 žáků 

4leté maturitní obory 2 žáci 

3leté učební obory 16 žáků 

Na vzdělání a výchově žáků se podílejí všichni pedagogických pracovníci, nezastupitelnou úlohu však 
neustále zastávají zákonní zástupci žáků. 

Mgr. Alena Návratová, výchovná poradkyně  
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8. Prevence rizikového chování 

V rámci primární prevence se snažíme především vést žáky ke zdravému životnímu stylu, 
smysluplnému využití volného času a k zodpovědnému chování v souvislosti s osobním bezpečím. 
Usilujeme o zlepšování klimatu školy, zaměřujeme se na výchovu žáků ke správným hodnotám, 
k občanské a právní odpovědnosti. 

Ve škole je zřízeno Školní poradenské pracoviště ve složení: výchovný poradce, školní metodik 
prevence, speciální pedagog. Jeho členové poskytují v rámci svých kompetencí metodickou pomoc 
pedagogům a nabízejí konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům. Spolupracují s třídními učiteli, 
ostatními pedagogy a podle potřeby i s odborníky při prevenci a výskytu rizikového chování. Velmi 
dobrá vzájemná komunikace přispívá k včasnému odhalování problémů a k jejich řešení.  

Pedagogové mají k dispozici odborné publikace a metodické materiály s tematikou prevence. Škola je 
odběratelem časopisu Prevence. Ve škole se nachází nástěnka, kde jsou uveřejněny kontakty na 
krizové linky a odborníky a další informační materiály. 

Učitelé se účastní mnoha vzdělávacích akcí zaměřených na oblast rizikového chování a jeho prevenci, 
jejichž větší dostupnost umožnila i online forma. 

V oblasti řešení a prevence rizikového chování spolupracuje škola s řadou organizací, jsou to 
zejména: PPP Opava, OSPOD Kravaře, Policie ČR, Městská policie Kravaře, obec Bolatice a externí 
spolky a organizace. 

Prevence rizikového chování je realizována především ve výuce jednotlivých předmětů dle 
tematických plánů zpracovaných na základě ŠVP.  

V uplynulém školním roce se opět podařilo uskutečnit i preventivní programy zaměřené na oblast 
specifické primární prevence. Proběhlo několik besed, které byly realizovány ve spolupráci s odborem 
prevence Policie ČR: žáci 4. až 6. ročníku se zúčastnili besed věnovaných prevenci šikany 
a kyberšikany, besedy pro sedmáky byly zaměřeny na kriminalitu mladistvých a přestupky.  

K posílení právního vědomí žáků osmých a devátých tříd přispěly také besedy s právníky – státním 
zástupcem Mgr. Vítem Koupilem a advokátem JUDr. Tomášem Doležalem. 

Workshop s odborníky z organizace Konsent na téma prevence sexuálního násilí „Když to chce“ 
absolvovali rovněž osmáci a deváťáci. 

V jedné páté a osmé třídě proběhly zážitkové preventivní programy zaměřené na zkvalitnění 
komunikace a vztahů ve třídě. Tyto programy byly realizovány pracovníky Open House Bruntál. Žáci 
osmého ročníku vyjeli na týdenní sportovní kurz, který také přispěl ke stmelení třídních kolektivů. 

Značným přínosem v oblasti prevence xenofobie, rasismu a antisemitismu byla jistě návštěva 
bývalého koncentračního tábora Auschwitz a Birkenau v Polsku žáky devátého ročníku. 

Během školního roku proběhla také řada aktivit, které napomáhají výchově ke zdravému životnímu 
stylu a k ochraně zdraví a bezpečí dětí. Žáci osmých tříd pod vedením paní učitelky K. Dominikové 
připravili pro žáky 1. stupně v rámci Dne bez tabáku projektové hodiny zaměřené na prevenci 
kouření. Život lidí se zrakovým postižením přiblížila sedmákům a osmákům beseda s nimi. Letos se již 
opět po covidovém přerušení podařilo uskutečnit některé akce: Den zdraví, projekt Ovoce a mléko do 
škol, Sportovní den pro celou rodinu, výuku plavání, Sportovní kurz, Týden mobility, Dětský den. 
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Tradičně byla pozornost věnována také dopravní výchově, která je vyučována ve 4. ročníku. V areálu 
školy je k dispozici mobilní dopravní hřiště. 

Sociální cítění žáků rozvíjí zapojení do řady charitativních akcí, např.: Učíme se pomáhat, Dárky pro 
Klokánek, Květinový den. Žáci skvěle přijali své nové spolužáky z válkou zasažené Ukrajiny. 

Ve spolupráci s třídními učiteli byly mapovány vztahy v třídních kolektivech a sledován výskyt případů 
vyloučení jedinců z kolektivu. Na obnovování a posilování sociálních vazeb ovlivněných pandemií byly 
zaměřeny třídní aktivity i v době mimo vyučování.  

Stále funguje dohoda o nepoužívání vlastních mobilů během přestávek ve škol, která se osvědčila 
a přispěla ke kvalitnějšímu trávení času se spolužáky. Možnost odreagovat se umožňují také stolní 
fotbálky, sedací koutky na chodbách či pobyt venku v krásně upraveném školním areálu. 

Období pandemie s probíhající distanční výukou spojené s izolací, novými obavami a problémy mělo 
také vliv na duševní zdraví a fyzickou kondici. S tím souvisí výskyt případů s projevy úzkostného 
chování, problémy se zvládáním zátěže a také nárůst úrazů dětí. 

Častější je také dětská agresivita, vulgární vyjadřování, slovní napadání a snaha vyčlenit jedince 
z kolektivu. S těmito projevy chování seznamujeme vždy zákonné zástupce žáků a zdůrazňujeme 
důležitost spolupráce rodiny a školy.  

Přes občasná úskalí, která školní rok vždy přináší, je předností naší školy bezpečné a příjemné klima 
a pracovní atmosféra, upravené prostředí, dobré vztahy mezi pracovníky školy, žáky a zákonnými 
zástupci. 

Mgr. Lenka Jordánová, metodik prevence 

9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Můžeme rozdělit do pěti základních rovin: 

1. Průběžné vzdělávání 

Tvoří obsah vzdělávání směřujícího k prohlubování kvalifikace zaměstnance ve smyslu § 24, odst. 
1 zákona č. 563/2004 Sb. Průběžné vzdělávání je realizováno vzdělávacími aktivitami vedoucími 
k udržování, obnovování, upevnění a doplnění kvalifikace pedagogického pracovníka. Hlavní formou 
průběžného vzdělávání je účast pedagogického pracovníka na kurzech a seminářích. Možné jsou 
i další formy průběžného vzdělávání. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky 
z pedagogických a psychologických disciplín, nové poznatky z oborů souvisejících s vyučovanými 
předměty, prevence sociálně patologických jevů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jazykové 
vzdělávání, práce s ICT. 

2. Vzdělávání vedoucí ke zvýšení kvalifikace 

Mezi vzdělávací aktivity, jimiž si pedagogický pracovník zvyšuje odbornou kvalifikaci, patří také 
studium vedoucí k získání a rozšíření kvalifikace. Škola bude podporovat následující formy a druhy 
dalšího vzdělávání vedoucího ke zvýšení kvalifikace. 
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3. Studium v oblasti pedagogických věd 

V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout plné odborné kvalifikace u učitelů, 
kteří vyučují ve třídě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V uvedených případech bude 
škola podporovat studium v bakalářských a magisterských studijních programech vedoucích 
k dosažení plné kvalifikace podle zákona č. 563/2004. 

4. Studium k výkonu specializovaných činností 

V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout dalších kvalifikačních předpokladů 
u následujících pedagogických pozic: 

• koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií; 

• tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů ZŠ 
speciální a Praktické školy dvouleté a jednoleté; 

• prevence sociálně patologických jevů; 

• specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy. 

Všechny tyto pozice vykonávají pedagogové, kteří toto studium již splnili. 

5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, 
kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci. 

Pedagogičtí pracovníci se mohou účastnit dalšího vzdělávání, kterým si zvyšují kvalifikaci. Zvýšením 
kvalifikace se podle zvláštního právního předpisu 9) rozumí též její získání nebo rozšíření. 

Ředitel školy organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího vzdělávání, 
který stanoví po předchozím projednání s příslušným odborovým orgánem. Při stanovení plánu 
dalšího vzdělávání je nutno přihlížet ke studijním zájmům pedagogického pracovníka, potřebám 
a rozpočtu školy. 

Ředitel školy vytváří předpoklady pro stálý profesní růst všech zaměstnanců. Jasnou strukturací 
zájmů o určité oblasti života školy dosáhneme efektivního využívání finančních prostředků. Při 
vysílání na semináře a školení bere v úvahu aktuální personální situaci a přizpůsobuje rozsah 
vzdělávacích aktivit každého pracovníka potřebám školy jako celku. 

Vedení školy při individuálním i jiném vzdělávání podporuje zejména takové formy, které nebudou 
vyžadovat neúčast pedagogů ve škole v době jejich přímé vyučovací činnosti. 

Další školení probíhají pravidelně dle aprobací jednotlivých kantorů. Jedná se především o projektové 
vyučování a metody práce se žáky zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí. Dále se pedagogičtí 
pracovníci zúčastnili především akcí pořádaných střediskem pro vzdělávání učitelů – KVIC. Tyto 
vzdělávací akce směřovaly k získávání nových poznatků v daných odborných předmětech.  
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10. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY 

27. června za přítomnosti rodičů, žáků, většiny pedagogů a pana starosty proběhla tato tradiční akce 
v kulturním domě. Vycházejícím žákům bylo slavnostně předáno vysvědčení a pamětní list. Nejlepším 
a nejaktivnějším žákům školy byla předána pochvala ředitele školy, někteří získali navíc věcnou 
odměnu.  

 

SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI 

Škola spolupracuje i s ostatními složkami, které zajišťují pro žáky řadu zajímavých aktivit.  

Jedná se hlavně o spolupráci s Místní knihovnou Bolatice – pasování na čtenáře, knihovnické lekce na 
různá témata a programy vhodně doplňující zejména hodiny českého jazyka a literatury. 

Mládežnická organizace KONDOR. Činnost jednotlivých oddílů je zaměřena převážně na turistiku 
a táboření.  

S FK Bolatice spolupracujeme v oblasti sportu, organizace turnajů a pronájmu sportovišť. 

SDH Bolatice a SDH Borová jsou dalšími partnery při zajišťování vhodné náplně pro volný čas dětí. 
Pořádají pro ně různé akce a soutěže, několik žáků je rovněž stálými členy žákovských družstev. 

Velmi přínosná je také spolupráce se Sdružením obcí Hlučínska a společné zapojení do aktivit 
v regionálním měřítku. 

!  
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11. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

V tomto školním roce nebyla ČŠI provedena žádná inspekční činnosti na naší škole. 

12. Základní údaje o hospodaření školy  

Schválená Zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2021 je dostupná v kanceláři školy a na Obecním 
úřadě Bolatice. 

!  
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13. Závěr  

Školní rok jsme začínali s radostí, že jsme překonali těžké období. Přestože nastala období distanční 

výuky, nebyla nikterak zásadní a dlouhá. Přechody na různé druhy výuky byly na naší škole velmi 

rychlé a bezproblémové. Veškeré procesy výuky na dálku jsme zdokonalovali a vyhodnocovali. Jsem 

přesvědčen, že se nám podařilo najít optimální režim. Potvrdil nám to návrat žáků zpět do lavic a také 

vyjádření mnoha rodičů. 

Na závěr patří to nejdůležitější, proto bych rád poděkoval všem rodičům našich žáků, kteří z velké 

části přebrali odpovědnost za vzdělávání našich žáků. Vedení obce Bolatice děkuji za podporu a všem 

svým spolupracovníkům za to, že ze školy stále vytvářejí místo, kde mají děti jak v předškolním, tak 

školním vzdělávání ideální podmínky a prostředí pro získávání základních hodnot do budoucího 

života. Díky aktivnímu a vstřícnému přístupu všech těchto lidí, jejich ochotě do školy investovat 

svůj čas a také díky osobnímu a lidskému přístupu zaměstnanců patří naše škola k tomu, na co 

můžeme být právem hrdí. 

V uplynulém školním roce byli naši žáci opět úspěšní při přijímacím řízení i v řadě soutěží a olympiád 

a také ve srovnávacích testech. Škola je pravidelným pořadatelem okresních kol soutěží a díky 

skvělému sportovnímu zázemí organizuje mnoho zajímavých aktivit. Věříme, že budeme i nadále 

úspěšní v integraci žáků s vývojovými poruchami učení a chování a budeme vhodnými aktivitami 

a individuálním přístupem rozvíjet nadané žáky. 

Jak je patrné z této výroční zprávy, naprosto nadstandardní je i zapojení školy do projektů, které tvoří 

nezanedbatelný přínos nejen po stránce finanční a materiální, ale i po stránce životních zkušeností, 

komunikačních a jazykových schopností jak žáků, tak pedagogů. Zaměřujeme se na nové trendy ve 

výuce, jako jsou tematické dny, projektové vyučování, výměnné pobyty žáků, kurzy apod. Chceme 

nadále kvalitní prevencí předcházet společensky negativním jevům. Díky tomu, že zřizovatel přispívá 

na provoz zájmové činnosti žáků, je možné organizovat mnoho různých kroužků, což rovněž přispívá 

k aktivnímu trávení volného času dětí v naší obci.  

Vzhledem k plné aprobovanosti pedagogických pracovníků i k ideálním materiálním podmínkám 

věříme, že se nám cíle a priority daří plnit. V příštím roce máme připravenu výraznou individualizaci 

výuky v 7., 8. a 9. ročníku, bude probíhat zásadní úprava ŠVP, která bude reflektovat aktuální trendy 

a potřeby žáků.  

Moc bych si přál, abychom ve škole dokázali vytvořit společný tým žáků, rodičů a učitelů. Tým, 

který komunikuje, spolupracuje, dokáže se povzbudit, dokáže překonat různá úskalí a hlavně 

společně vyhrávat a zároveň i umět přijmout porážku.   

Zprávu sepsal a zpracoval: David Neuvald, ředitel  
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Zpracování zprávy   srpen 2022 

Projednáno pedagogickou radou 31. srpna 2022 

Předložení Školské radě   15. září 2022 

 

 

 

Schváleno Školskou radou dne ......................................... 

 

 

 

        

 

.....................................................................    ........................................................    

MUDr. Silvie Horváthová, předsedkyně ŠR     Mgr. David Neuvald, ředitel školy 
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Přílohy: 

1) Školní družina  

2) Mateřská škola 

 

Příloha	č.	1	Zpráva	o	činnosti	školní	družiny	ve	školním	roce	2021/2022	

Školní družina (dále jen ŠD) byla po celý školní rok 2021/2022 součástí školního vzdělávání. Obsah 
činností vycházel ze Školního vzdělávacího plánu školní družiny, který je součástí vzdělávacího 
programu naší školy „Šance pro všechny“.  

K 1. 9. 2021 bylo zapsáno ve školní družině 125 dětí z 1.–4. ročníku, které byly rozděleny do 
5. oddělení: 

 

1. oddělení: vychovatelka Dominika Holubářová, celoroční projekt „Začít spolu“; 

2. oddělení: vychovatelka Bc. Jana Stuchlíková, celoroční projekt „Začít spolu“; 

3. oddělení: vychovatelka Petra Hendrychová, celoroční projekt „Vyplouváme“; 

4. oddělení: vychovatelka Veronika Rinková, celoroční projekt „Vyplouváme“; 

5. oddělení: vychovatelka Marie Ballarinová, celoroční projekt „Kluci a holky z jedné družiny“; 

 

Provoz ranní družiny: 6:45 – 7: 40, odpolední provoz ukončen v 16:00.  

 

Cílem ŠD je vytvořit dětem prostor a atmosféru vhodnou pro odpočinek po vyučování, naučit je 
smysluplně a aktivně trávit svůj volný čas, komunikovat a spolupracovat s ostatními lidmi okolo nás.  

Všechna oddělení se řídila měsíčními a dílčími týdenními plány, které tematicky zapadají do koloběhu 
celého roku, ročních období, tradic, svátků. Tato témata se pak odrážela v ostatních aktivitách tak, 
aby si děti osvojily nové poznatky, dovednosti. Vybavení školních družin výtvarným materiálem nám 
umožňovalo děti seznamovat s novými výtvarnými technikami. Jednou z našich priorit je také rozvoj 
pohybových dovedností. Procházky po okolí školy a naší obce, pohybové, míčové, sportovní hry, ke 
kterým využíváme školní hřiště, lanové centrum, tělocvičnu, patří ke každodenní náplni.  

Nedílnou součástí nejen ŠD je také komunikace, proto do našeho programu zařazujeme například 
komunitní kruhy, které dětem pomáhají naučit se naslouchat druhým a vyjádřit své myšlenky. Při 
společné četbě jsme rozvíjeli čtenářskou gramotnost, zpětnou vazbu. V rámci každého oddělení měly 
děti k dispozici výběr z nejrůznějších stavebnic, společenských her, knih, časopisů, které mohly volně 
využívat. 

V prvním a druhém oddělení se děti měly možnost seznámit s postavami z večerníčků, které je 
provázely po celý rok, každý měsíc byl věnován jiné večerníčkové postavě. Náplň třetího oddělení 
byla cesta za pokladem – celoroční projekt, ve kterém děti putovaly papírovou lodí na různé ostrovy. 
Během plavby získávaly nové poznatky, zkušenosti, zážitky. Razítka, která po cestě sbíraly, pak 
proměňovaly v body a body za indicie k pokladu. Čtvrté oddělení se vydalo na plavbu pirátskou lodí. 

V jednotlivých odděleních pak proběhly individuálně tyto akce a projektové dny: 

• výroba dárků pro prvňáčky – děti z 3., 4., 5., oddělení vyrobily prvňáčkům dárky na uvítanou; 

• tvoření v rámci celosvětového projektu „Na pomoc misiím“; 
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• Listohraní – podzimní projektové dny, kdy si děti mohly vyzkoušet, co všechno lze vyrobit 
a vytvořit z listí a k čemu listí vlastně je; 

• Vánoční den v ŠD – vánoční nadílka, zpívání koled, děti se seznamovaly s českými 
i zahraničními tradicemi, vyráběly vánoční ozdoby, dárky pro své blízké; 

• Zimní olympijské hry – netradiční olympiáda; 

• kreslení obrázků pro výstavu do knihovny Bolatice – děti malovaly své oblíbené literární 
hrdiny; 

• Velikonoční týden – význam Velikonoc pro nás a ve světě; 

• Týden pro včelku – týdenní projekt, děti se dozvěděly o důležitosti včel a jejich životě; 

• Dětský den – den plný soutěží pro děti; 

• Marcipánový den – děti si vyzkoušely práci s marcipánem; 

• Týden pro vodu – koloběh vody v přírodě, skupenství vody, pokusy s vodou; 

• návštěva Místní knihovny Bolatice; 

• Pohádkový týden – seznámení s klasickými i moderními pohádkami netradičně; 

• Týden pro maminku, Týden pro tatínka – oslavy Dne matek, Dne otců;  

• turnaj ve hře Dobble – nejlepší hráči z každého oddělení se utkali v závěrečném turnaji. 

 

V rámci těchto akcí se děti mj. zdokonalovaly v sociálních dovednostech, učily se spolupracovat 
s ostatními. Rozvíjely se jejich znalosti, schopnost samostatně se rozhodovat, vytvářel se jejich kladný 
vztah k sobě navzájem, k přírodě, umění, tradicím.  

 

Účast na dalších akcích: 

• Hry bez hranic – soutěž pro školní družiny, organizovaná CVČ Kravaře, proběhla v Kravařích; 

• Olympiáda – soutěž pro školní družiny, organizovaná CVČ Kravaře, proběhla v Chuchelné; 

 

Zapsaly vychovatelky ŠD 
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Příloha	č.2	Mateřská	škola	

Údaje o zaměstnancích 
V mateřské škole pracovalo 13 pedagogických pracovnic, z toho jedna na zkrácený úvazek. Ke konci 
loňského školního roku odešla do důchodu učitelka Jarmila Mlýnková a na její místo nastoupila 
Marcela Halfarová, která do té doby pracovala 21 let jako vychovatelka ve školní družině naší 
základní školy. Na pozici asistenta pedagoga a částečně také školního asistenta pracovala Pavlína 
Nováková, která v prosinci odešla na mateřskou dovolenou a na její místo nastoupila Žaneta 
Harasimová.  
O úklid se staralo šest správních zaměstnankyň. 
 

1. třída Medvídci Jana Herudková 
2. třída Koťátka Eva Paverová 

 Kateřina Plevová 
3. třída Štěňátka Lucie Baránková 

 Kateřina Rábová 
4. třída Kuřátka Bc. et Bc. Nikola Návratová 

 Lucie Bršlicová 
5. třída Žabičky Věra Návratová 

 Marcela Halfarová 
6. třída Berušky Markéta Gvoždíková  

 Bc. Zuzana Klöslová 
7. třída Sovičky Iveta Komárková 

 Bc. Šárka Opoloná 
 
Ve funkci vedoucí učitelky pracovala Věra Návratová. Všechny učitelky se zúčastňovaly vzdělávacích 
akcí pořádaných Krajským vzdělávacím centrem a MAS Hlučínsko. 
 

Výchovně vzdělávací program 
Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem „ Ty se mnou, já 
s tebou, my všichni společně“. Každá třída má zpracovaný svůj třídní vzdělávací program (TVP), který 
vychází ze ŠVP a jeho obsah je přizpůsobený dané věkové skupině. 
Vedeme děti převážně k prožitkovému učení ve spojení s přírodou, která nás obklopuje kolem 
dokola. Snažíme se u dětí rozvíjet všechny stránky jejich osobností, jejich smysly a vjemy. Důraz 
klademe na vedení dětí k samostatnosti, spolupráci a praktickému učení. 
TVP jsou otevřené dokumenty, které se průběžně upravují, doplňují a přizpůsobují možnostem, 
tempu a zájmu dětí. 
Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vypracovány individuálně vzdělávací plány. 
 
V souladu s analýzou loňského školního roku, který provázela častá omezení a uzavření, jsme cíle 
ročního plánu ponechali stejné jako loni: 
 

1. Rozvoj pohybových aktivit a sportovních dovedností, se zaměřením na přirozený pohyb – 
cílem bylo přenášet pohybové aktivity do přírody a obohacovat cvičení novými aktivitami       
a metodami. 



 

60 

V rámci tříd a možnosti dětí využívaly paní učitelky k pohybovým aktivitám školní zahrady      
a hřiště, lanové centrum, tělocvičnu ZŠ, blízký lesík a pískovnu a podnikaly pěší výlety nejen 
s dětmi, ale také s rodiči dětí. 
Téměř každý den jsme zařazovali zdravotní cviky, které byly zaměřeny na správné držení těla 
a rozvoj všech svalových skupin. Pro zpestření jsme zařazovali také prvky jógy 
Letos jsme opět zařadili společnou aktivitu rodičů a dětí – orientační běh, která se konala 
v rámci akce Malování na asfalt. Opět měla velký úspěch. 
Mezi další pohybové aktivity, které zařazujeme, jsou koloběžkové závody, lyžařský kurz           
a plavecký výcvik. 
Děti si také vyzkoušely fotbalový trénink nanečisto s panem Davidem Štefkem. Stejně jako 
v minulých letech jsme pokračovali v osvědčeném projektu České obce sokolské s názvem 
„Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. 
 

2. Environmentální výchova – také letos jsme si dali za cíl pěstovat u dětí kladný vztah k přírodě 
a ke všemu, co nás obklopuje. 
Protože se naše MŠ nachází na vesnici, máme tak jedinečnou možnost pozorovat vše zblízka 
a celoročně. Děti během vycházek pozorovaly měnící se přírodu, zdolávaly přírodní překážky, 
sbíraly přírodniny, které využívaly k výzdobě interiéru MŠ, učily se poznávat stromy, 
pozorovaly zvířata, ptáky a pomocí lup také různé druhy hmyzu. 
V rámci tříd proběhly besedy s včelaři, rybáři a myslivci. 
Využili jsme nabídky Střediska volného času v Opavě a jejich pracovnice k nám přijela 
s programem na téma hadi, ježek a králík. 
Děti si také vlastnoručně zasadili obilí, semínka a tak mohly pozorovat, jak rostliny rychle 
rostou a co všechno k tomu potřebují. Střídali jsme se v péči o naše vyvýšené záhony 
a odměnou dětem byly sladké jahody, které se letos urodily. 
Ke konci roku se nám nabízel krásný pohled na vylíhnuté pulce a žáby v našem jezírku. 
Děti se jsme vedly k tomu, že planeta země je nejen našim domovem, ale bude zde i pro další 
generace, proto je důležité chránit ji a pečovat o ni. 

 
V letošním školním roce navštěvovalo MŠ 167 dětí (142 v Bolaticích a 25 v Borové), 7 dětí bylo na 
doporučení SPC v Opavě vedeny jako děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Do ZŠ odešlo 
42 dětí a 12 dětí má odloženou školní docházku. 
 

Organizace školního roku 
V září začal provoz bez omezení, uskutečnily se plánované akce a aktivity. Také říjen byl poměrně 
klidný, problémy začaly v listopadu, kdy onemocnělo několik učitelek a správních zaměstnanců. Tato 
situace pokračovala i v prosinci, kdy postupně byly čtyři třídy v karanténě. Stejný byl také leden           
a únor, kdy se střídaly onemocnění zaměstnanců, dětí a karantény. Bylo složité vše zvládnout 
organizačně, protože jsme se snažili třídy nespojovat a to i přesto, že v únoru bylo 14 zaměstnankyň 
nemocných, nebo v karanténě. 
Od dubna se začalo vše uklidňovat a probíhal běžný provoz. 
 

Projekty 
Opět jsme pokračovali v projektech, které se nám dlouhodobě osvědčily. 
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Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – letos jsme absolvovali již 
pátý ročník, snažili jsme přenášet sportování na venkovní hřiště a do přírody. Děti zdárně plnily úkoly 
z deníčku sokola a na konci školního roku si pak všechny mohly na krk pověsit zaslouženou medaili. 
 
Celé Česko čte dětem 
Tento projekt není žádným „nováčkem“, proto si opět našel své místo i v tomto školním roce. 
V důsledku covidových opatření se nám nepodařilo zajistit všechny pozvané hosty, ale přesto 
děkujeme všem, kteří nabídku ke čtení v našich třídách přijali. Dětem čteme celoročně při odpočinku. 
Zároveň pak máme zpětnou vazbu, když pomocí hádanek zjišťujeme, jak děti čtenému textu 
naslouchaly, co si zapamatovaly a jaká morální ponaučení z daných příběhů plynou. Děti si nosily i své 
oblíbené knihy z domu. 
 

Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti 
 
Kroužky pro děti – probíhají v odpoledních hodinách a nabízejí dětem činnosti, které nelze zařadit 
v dopoledním programu. Jsou to kroužky, s kterými máme velmi dobrou zkušenost. V letošním roce 
probíhala angličtina, gymnastika, flétnička a malý školáček. 
 

Akce pro děti v rámci dopoledního programu 
 
Divadelní představení 

- se svým představením k nám přijelo divadlo Letadlo, divadlo Smíšek a kouzelník Aleš Krejčí, 
- děti ze čtyř tříd navštívily Loutkové divadlo v Ostravě. 

 
Mikulášská nadílka 

- proběhla ve spolupráci s panem Pavlem Šafarčíkem, slečnou Žanetou Harasimovou a paní 
Andreou Vehovskou. 

 
Vánoce v MŠ 

- vánoční den začínal společným koledováním v jídelně ZŠ, kde nás při zpívání koled se svými 
houslemi doprovodila paní Tereza Piková, pak sváteční dopoledne pokračovalo ve třídách. 

 
Výlety dětí 

- v rámci tříd se uskutečnily výlety do Ostravského planetária, na zámek Raduň, na dopravní 
hřiště v Malých Hošticích, do Světa techniky, do Kravař (dětské hřiště, zámek) a do blízkého 
okolí Bolatic. 

 
Aktivity pro předškoláky 

- proběhly třídní schůzky spojené s ukázkou práce s dětmi a besedou s učitelkou z 1. třídy ZŠ, 
- konzultační dny před zápisem do ZŠ, 
- slavnostní pasování školáků a školaček, 
- adaptační kurz pro děti si připravují paní učitelky z nižšího stupně ZŠ a této oblíbené aktivity 

se letos zúčastnily všechny děti, které nastoupí po prázdninách do 1. třídy, 
- Malý školáček – společná aktivita dětí a rodičů, proběhly 4 ukázkové hodiny na předškolních 

třídách, celkem se do této aktivity zapojilo se svými dětmi 16 rodičů. 
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Plavecký výcvik 
- probíhal v aquaparku v Kravařích a 10 lekcí absolvovalo 41dětí. 

 
Lyžařský kurz 

-  letos se opět konal na Vaňkově kopci a týdenní lyžování si užilo 25 dětí (15 z MŠ 
a 10 z 1. třídy ZŠ). 

 
Besedy a přednášky pro děti a jejich zákonné zástupce 
Většina plánovaných akcí se mohla uskutečnit, ve velké míře jsme využívali aktivity pořádané MAS 
Hlučínsko. Většina aktivit byla praktická, děti si mohly procvičit své schopnosti a dovednosti: 

- Malí bajslíři, Prima pokusy, Zoubková víla, výroba jogurtů,  
- Poznávám, rozumím, učím se číst – beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou, 
- beseda se spisovatelkou Andreou Popprovou, 
- Čisté ruce – beseda se zdravotními sestrami Slezské nemocnice v Opavě spojená s prohlídkou 

sanitky, 
- Přednáška na téma zdraví se zdravotní sestrou Jolanou Žvaka a anesteziologem MUDr. Janem 

Žvakou. 
 
Zákonní zástupci dětí měli možnost zúčastnit se několika zajímavých webinářů, které se konaly 
v rámci projektů MAS Hlučínsko. 
 

Akce pro děti a jejich zákonné zástupce v rámci tříd 
Mohly proběhnout téměř všechny plánované akce: 

- Informativní schůzky pro rodiče na začátku školního roku, 
- besídky ke Dni matek, dny pro rodinu, 
- velikonoční dílny, 
- pasování školáků a školaček, 
- společné výlety do okolí MŠ. 

Z důvodu covidových opatření se neuskutečnily pouze vánoční besídky. 
 

Akce pro veřejnost 
Uskutečnily se tyto akce: 

- Cesta za pohádkou, proběhla v září a se svými rodiči se jí zúčastnilo 275 dětí, 
- Malování na asfalt, akce v rámci evropského týdne mobility, součástí byly koloběžkové 

závody a orientační běh, své schopnosti si přišlo vyzkoušet téměř 60 dětí, 
- Indiánské ukončení školního roku na zahradě MŠ proběhlo koncem června a odpoledne plné 

soutěží si se svými rodiči užilo 120 dětí. 
Z důvodu covidu se nekonal maškarní ples pro veřejnost. 
 

Spolupráce se zákonnými zástupci 
Se zákonnými zástupci jsme v každodenním kontaktu. U malých dětí je zpočátku tématem rozhovorů 
většinou adaptace dětí a zvládání sebeobsluhy, u starších dětí se spíše zajímají o dění ve třídě, 
pokroky, či nedostatky dětí v souvislosti s blížícím se nástupem dětí do ZŠ. 
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Letos byla častým tématem rozhovorů nemocnost dětí, protože po loňském roce, kdy byly děti část 
roku doma, došlo k oslabení jejich imunity a to i u předškoláků, kteří bývají nemocní velmi málo. 
Během roku se rodiče velmi aktivně zapojovali do dění ve třídách, pomáhali s přípravou netradičních 
dnů, výrobou podzimníčků, vyráběli dětem kostýmy a pomáhali nám také s organizováním akcí 
v rámci celé MŠ. 
Po celý rok jsme s nimi v kontaktu prostřednictvím emailů, kdy je každý týden informujeme o tom, co 
nás čeká, jakému tématu se věnujeme a co je třeba připravit do školky pro dané činnosti. 
 

Spolupráce se ZŠ 
Tato spolupráce je velmi aktivní a probíhá po celý rok. Ke sportovním aktivitám využíváme tělocvičnu, 
či hřiště v areálu školy, půjčujeme si didaktické pomůcky a v případě potřeby využíváme starší žáky 
při organizování akcí pro děti. 
Intenzivnější je spolupráce předškolních tříd s učitelkami nižšího stupně. Paní učitelky jsou přítomny 
na informativních schůzkách, kdy zodpovídají rodičům dotazy týkající se nástupu dětí do ZŠ. 
Předškoláci zase mají možnost podívat se do výuky, vyzkoušet si nanečisto, jak se sedí v opravdických 
lavicích a prohlédnou si prostředí školy. 
Společně s kolegyněmi z 1. tříd organizujeme například lyžařský kurz, vzájemně se zveme na divadelní 
představení, či zajímavé besedy. 
Myslím, že tato spolupráce je velmi přínosná. 
 

Spolupráce se zřizovatelem 
Spolupráce je velmi dobrá, obec Bolatice se podílí na organizování a sponzorování akcí, které pořádá 
MŠ pro veřejnost. Letos to bylo Malování na asfalt, Cesta za pohádkou a indiánské rozloučení se 
školním rokem. 
V rámci spolupráce zase naše děti zajišťují program na akcích pořádaných obcí. Letos to bylo pouze 
Vítání občánků, protože Setkání seniorů se nekonalo. 
 

Spolupráce s dětskou organizací Kondor 
Na konci června nám pomáhali s organizací Indiánského rozloučení se školním rokem, kdy nám nejen 
zapůjčili, ale hlavně postavili teepee. Což bylo pro děti velké překvapení. 
 

Spolupráce se SDH V Bolaticích 
Velmi aktivně spolupracuje se SDH třída na Borové, hodně dětí z MŠ chodí do „hasičů“. 
Plánované aktivity (návštěva hasičské zbrojnice, ukázka zásahu hasičů) nám letos bohužel nevyšly. 

 
Spolupráce s osadním výborem na Borové 
Paní učitelky oslovují členy osadního výboru při organizování akcí nejen pro děti z MŠ, ale i pro děti 
z celé Borové (námořnické odpoledne, loučení s podzimem apod.). Na oplátku zase děti zpestřují 
svým vystoupením akce konané pro veřejnost. 

 
Závěrečné vyjádření 
Letošní rok byl trochu klidnější než loňský, většina akcí se mohla uskutečnit, což přivítaly nejen děti, 
ale i rodiče. I když ještě prosinec, leden a únor byly náročné na organizaci (velká nemocnost 
zaměstnanců, či karantény) vše jsme zvládli. Podařilo se nám zlepšit prostředí zahrad vybudováním 
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nového pískoviště a vybavením novými houpadly a pružinovými houpačkami jak v Bolaticích, tak 
v Borové. Na prázdniny plánujeme malování spodní části zadní budovy a výměnu stávajících koberců. 
   Zpracovala Věra Návratová, vedoucí učitelka MŠ 
 
Projednáno na pedagogické radě dne 25. srpna 2021 

 
 
 


