ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOLATICE
1960 - 2010

Almanach k 50. výročí otevření Základní školy v Bolaticích.

Každé poznání vychází ze srdce, každé vzdělání ze života.
					

Christian Fridrich Hebbel

Foto z otevření nové Základní školy v Bolaticích v roce 1960.

ÚVODEM
Už padesát let se otevírají během školního roku každé ráno dveře školních
budov a žáci přicházejí do školy. Někteří s radostí, někteří spíše s obavami o to,
co je dnes ve škole čeká. Jsou to dobří kamarádi, nové společné zážitky, ale
také zkoušení a známkování. Tyto pocity se sice za těch padesát let mnoho
nezměnily, avšak udála se řada důležitých změn, které si chceme v této knížečce
připomenout. Tyto změny se týkají nejen školních budov, ale hlavně systému
vzdělávání. Klasické osnovy byly nahrazeny školním vzdělávacím programem
„Škola pro všechny“. Přibyla výuka některých předmětů, velký vývoj zaznamenala
didaktická a výpočetní technika. Role učitele však je stále nezastupitelná a práce
učitelů je čím dál víc náročnější.
Co tedy popřát škole do dalších let? Žákům výborné učitele a učitelům výborné žáky!
					

Mgr. Dagmar Tielová, ředitelka školy

Non scholae sed vitae discimus.
			
- Neučíme se pro školu, ale pro život.
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Zamyšlení starosty obce
Nová ZŠ Bolatice slaví v letošním roce 50. výročí od svého otevření.
Když jsem před 10 lety psal svůj příspěvek do almanachu ke 40. výročí jejího
otevření, přál jsem škole, ať se jí podaří během dalších let zlepšit vzhled budov
i vybavení tříd. A z velké části se to skutečně podařilo.
V roce 2006 nechala obec díky státní dotaci vybudovat novou sportovní halu
a v letech 2008 – 2009 dostaly školní budovy za finanční podpory z EU a státu
nové střechy, nová okna a dveře, nové zateplené fasády i novou kotelnu. Dokonce
byl severní pavilon ZŠ úplně zrekonstruován a nově vybaven nábytkem. Škoda
jen, že se zatím obci nepodařilo získat dotaci na poslední etapu rekonstrukce
školních budov, kterou by žáci i zaměstnanci získali moderní a krásné prostory
v jižní budově, spojovacím traktu a staré tělocvičně.
I tak je ještě stále ve školním areálu co zlepšovat. Venkovní sportoviště, i když díky
škole velmi dobře udržovaná, již neodpovídají současnému trendu a v budoucnu
by se měla rekonstruovat. A jistě bychom našli i další věci, které je potřeba opravit
či vylepšit.
Přes všechny tyto handicapy má bolatická škola velký ohlas v regionu, protože žáci
odcházející na střední školy jsou vždy velmi dobře připraveni pro další studium
a také dosahují výborných výsledků v různých soutěžích.
A to je velká zásluha vedení školy, pedagogů a zaměstnanců školy, kteří se snaží
vytvářet pro své žáky co nejlepší pracovní podmínky.
Do dalších let bych chtěl škole popřát, aby i nadále vychovávala žáky, kteří budou
nejen dobře připraveni na budoucí život, ale kteří budou hrdí na svoji školu, obec
i rodinu a aby i v budoucnu měla co nejvíce příznivců mezi rodičovskou veřejností.
					

Mgr. Herbert Pavera, starosta obce

Hlavním účelem vzdělání není vědět,
ale jednat!
			
H. Spencer
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VZPOMÍNKY paní učitelky
Nastoupila jsem na své první učitelské místo v roce 1952 do Bolatic jako učitelka
národní školy. Přijela jsem vlakem s kufrem a houslemi na bolatické nádraží. Měla
jsem štěstí, neboť právě jel autobus z Kobeřic a zavezl mne před zámek, kde byla
zastávka. Vystoupila jsem a v duchu jsem si řekla: „Tak jsem tu v Bolaticích, které
jsme nenašli ani na mapě, 150 kilometrů od domova, a budu tady učit.“
Do Bolatic dostali umístěnku i moji dva spolužáci z téhož gymnázia – Jan Kovárník a Luboš Hlava. Protože jsem chtěla učit na vyšším stupni, začala jsem dálkově
studovat v Ostravě a studium jsem úspěšně ukončila v roce 1956 státní závěrečnou zkouškou a získala vysokoškolskou kvalifikaci „promovaný pedagog“. Od roku
1953 jsem už učila na vyšším stupni. Podmínky pro výuku byly náročné. Pracovní
úvazek pro první až pátý ročník 26 hodin, pro šestý až osmý ročník 24 hodiny.
Počet žáků ve třídách až 36, volné soboty nebyly, učitelé mohli v pracovní dny
chodit na obědy do Konopy (dnešní Lanex). Učili jsme ve třech budovách – v nové
škole (dnes dům sociálních služeb), ve staré škole (dnešní turistická ubytovna)
a na zámku. Na hodiny jsme přecházeli. Sborovna ve staré škole byla tmavá, měla
vysoké úzké okno s vyhlídkou na řadu několika dřevěných záchodů, které byly
pozoruhodné tím, že se jejich dveře nečekaně náhle otevíraly, což způsobovalo nepříjemné situace. Učila jsem tělocvik. Tělocvična nebyla. Chodili jsme cvičit
na hřiště TJ Sokol. Bylo tam doskočiště, konstrukce s kruhy, šplhadla a v dřevěné
kabině míče a nářadí. Využívali jsme všechno. V zimě jsme sáňkovali, kdo měl lyže,
lyžoval a bruslili jsme na zamrzlé bažině podél polní cesty na Borovou. Brusle jsme
si půjčovali. Když bylo počasí velmi špatné, dali jsme ve třídě lavice bokem a žíněnku doprostřed. Cviků na žíněnce je bezpočet. Také jsme hráli společenské hry
a mluvili s žáky o jejich problémech. Tělesná zdatnost žáků byla tehdy na velmi
dobré úrovni. V obci jsem cvičila žákyně a dorostenky TJ Sokol. Cvičili jsme v sále
u Vltavských. Nářadí bylo uloženo na pódiu. V sále jsme také hráli stolní tenis.
Svátkem školy byl každým rokem dětský den. Vystupovali všichni žáci se svými
třídními učiteli, na vyšším stupni s tělocvikáři. Každý se snažil předvést svou třídu na veřejnosti v nejlepším světle a cvičit to, co žáky bavilo. Protože jsem učila
všechny dívčí tělocviky, mohli jsme si dovolit společné vystoupení, ke kterému
děvčata pomáhala vybírat hudbu a někdy pomohla i s nácvikem. Problém byl
obyčejně s oblečením, ale nakonec se všechny dívky dohodly. Rozhodujícím faktorem úspěšnosti bylo z velké míry počasí. Na programu byla i jízda zručnosti žáků
na kole, překážková jízda na motorkách (prováděli ji příznivci školy) a cvičení žáků
na nářadí (na žíněnce, přeskoky, cviky na bradlech …). Šikovní žáci se zde mohli
pochlubit svými dovednostmi.
Také jsme se zúčastnili nácviku na spartakiádu. Výhodou bylo, že mohli cvičit
všichni žáci a dokázali nacvičit i těžší prvky. Dnes se na spartakiádu mnozí dívají
skepticky, ale faktem zůstává, že to byla forma masového zapojení dětí do cvičení
a určitě přispěla ke zvýšení tělesné zdatnosti. Byla jsem pověřena OVTJ pomáhat
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s nácvikem na školách v okrese Hlučín. Vedla jsem spartakiádu žákyň v Hlučíně
a v Kravařích. Naši žáci a dorostenky se zúčastnili celostátní spartakiády v Praze.
Žáky připravil pan učitel Josef Labuda, dorostenky já. Byl to velký úspěch, protože
většina cvičenců v okrese se do Prahy nedostala.
Otevření nové školy a hlavně tělocvičny bylo pro všechny žáky i učitele, zvláště
pak tělocvikáře, něco jako splnění dávného snu.
					

Růžena Šimečková, prom. ped.

Stará škola

Pohled na novou školu v šedesátých letech
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Základní škola v Bolaticích - tři různé pohledy
Pohled žákyně školy – Dagmar Jurečkové /Tielové
Do první třídy jsem začala chodit v roce 1958. První třída byla na „Zámku“ a mým
učitelem byl Jiří Fišer, který v Bolaticích právě začínal. Tehdy jsem ještě vůbec netušila, že jednou bude ředitelem bolatické školy a mým přímým nadřízeným.
Ve třetí třídě jsem začala chodit do nově otevřené školy, ale spíš než na nové
třídy a nové lavice si vzpomínám na své spolužáky a na spoustu zajímavých zážitků. Nelze zapomenout na „velké přestávky“, kdy jsme museli se svačinou v ruce
pochodovat dokolečka po školní chodbě. Také hodně zajímavých chvil jsme strávili při sběru konvalinkového listí, které se pak sušilo na chodbách (a my jsme tak
mohli konečně zůstat ve třídě), nebo při „bramborových brigádách“. Také slovo
„průvod“ bylo pro mne do značné míry stresující, neboť tehdy bylo průvodů hodně a všechny povinné. Úplně opačný vztah jsem měla ke školním výletům. Byla to
jedna z mála možností poznat různá města a historické památky, ale také prožít
spoustu zajímavých zážitků při jízdě autobusem. A také si pamatuji, že jsem nikdy
nechtěla být učitelkou!
Po ukončení školy jsem vystudovala SVVŠ Hlučín a Pedagogickou fakultu v Ostravě a po několika letech jsem se do bolatické školy vrátila – právě jako učitelka!

Pohled učitelky školy – Dagmar Tielové
Učitelské začátky byly pro mne dost náročné, asi jako pro většinu začínajících
učitelů. Udržet si klid a pořádek ve třídě při výuce a přitom nebýt „zlou a protivnou
účou“ je opravdu náročné a na žádné vysoké škole se to neučí. Teprve roky praxe
a snahy najít tu nejlepší cestu k dětem a nenechat se odradit možnými neúspěchy,
přinesou první ovoce.
Ani chození dokolečka po chodbě mě opět neminulo, ale tentokrát jako dozírající učitelky, která měla v tom chumlu žáků zajistit jen to, aby se nikomu nic
nestalo. Dodnes nechápu, jak se mi to podařilo!
Na konvalinkové listí ani na bramborové brigády jsme už nechodili, zato průvody
byly čím dál více povinnější.
Nový soudruh ředitel Vilém Novák mi svěřil první „funkci“ na škole – byla to funkce
didaktického technika. Naštěstí v té době nebylo těch pomůcek hodně a dopolední televizní programy pro žáky byly kvalitní a znamenaly značnou pomoc pro
učitele.
Školní výlety byly pro mne dál jednou z možností, jak získávat spoustu nových
poznatků. Přibylo však zajištˇování jejich organizace a hlavně velká zodpovědnost
za své žáky. Ta byla zavazující a její zajištění čím dál víc komplikovanější.
A pak přišla Sametová revoluce – a s ní velké změny ve školách. Do škol „přišli“
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páni učitelé a paní učitelky místo soudruhů a soudružek, došlo ke změnám ve vedení školy. V roce 1993 jsem se přihlásila do konkurzu na místo ředitelky Základní
školy v Bolaticích.

Pohled ředitelky školy – Mgr. Dagmar Tielové
Poměrně nerada jsem opouštěla svou „židli ve sborovně“. Výborný kolektiv učitelů, který na této škole vždy byl, mi nejednou velmi pomohl při řešení školních
i osobních problémů. Jedině s vědomím, že se na ně vždy mohu spolehnout, jsem
přijala místo ředitelky školy a požádala o právní subjektivitu školy. To sice znamenalo více zodpovědnosti, ale také více „volnosti“ při řízení školy – učitelé a ostatní
pracovníci byli zaměstnanci školy, nikoli Školského úřadu v Opavě. Dnes mají podle zákona všechny školy právní subjektivitu, ale ona „volnost“ se postupně vytratila při vyplňování různých hlášení, hodnocení a spousty podobných formulářů.
Rychle jsem se přesvědčila o pravdivosti tvrzení, že: „Ředitel může za všechno.“
Musela jsem řešit mezi jiným stav budov, učeben, lavic ve třídách, starat se o to,
zda teče voda a netečou střechy (nebo naopak), zda je ve škole teplo, nebo aby
ho zase nebylo příliš.
Prvořadým úkolem ředitele však zůstává zajištění výchovy a výuky všech žáků
školy, což samozřejmě nelze uskutečnit bez výborné práce učitelů. Odměnou
za tuto práci jsou pak úspěchy žáků při celorepublikovém testování škol, nebo
výborné výsledky v soutěžích a olympiádách.
A tak chci závěrem poděkovat všem učitelům za jejich obětavou práci. Těm „starším“, kteří mne učili a naučili „ Jak se stát ředitelkou školy“, a také těm, kteří dnes
ve škole pracují a pomáhají mi v mé práci.

Pohled na zámek a okolí, 60 tá léta.
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Vzpomínka na Základní školu Bolatice
Můj první školní den začal 1. září 1989 – v živé paměti mám, že v tento můj významný a očekávaný den bylo zataženo, pršelo jako z konve a navíc, jak to móda
vyžadovala, musela jsem vyrazit v balonovém kabátu, který jsem ale opravdu
z duše nesnášela. Ovšem mé nadšení a radost z toho, že je ze mne konečně školák, zastínilo vše ostatní.
Při vzpomínce na nižší stupeň se mi vybaví má první pětka – jak dneska to vidím
- paní učitelka Františka Kolarčíková dávala každý den v hodinách matematiky
jednoduchý početní řetěz – prostě sčítání, odčítání a výsledek. Jednou vyhlásila,
že za správný výsledek bude jednička a za špatný pětka. Po chviličce počítání jsem
s nadšením utíkala ke stolu s hotovým úkolem v domnění, že mě jednička nemine! Od stolu jsem odcházela pomalu a sklesle, protože mě minula a já dostala
svou první pětku do sešitku. Doma jsem to po zásluze obrečela, snad ještě, a to
víc, když se smáli mé malichernosti nad jednou pětkou.
Vyšší stupeň byl zajímavější, začali jsme se učit cizí jazyk, a to nemohu zapomenout na pana učitele Josefa Labudu, který nás vedl občas přísně, ale spravedlivě.
S čistým svědomím mohu říci, že jeho základ pro studium cizího jazyka byl pevně
položen a já z něho čerpala ještě dlouho při dalším studiu.
Rovněž předměty jako zeměpis, fyzika či chemie – tu dodnes sypu z rukávu - ný,
-natý, -itý, -ičitý…. – tímto nemohu zapomenout na paní učitelku Helenu Drozdovou, která nás učila chemii a taky nás na konci školní docházky vedla k budoucímu
povolání. Tak jako všichni mám ještě řadu jiných vzpomínek na učitele, na spolužáky, ale vyjmenovat všechny zážitky není možné.
Když se podívám na fotku ze základní školy, tak si nejen uvědomím, jak čas neúprosně utíká, ale taky to, že řada mých spolužáků pokračovala úspěšně ve studiu
– stali se doktory, inženýry, magistry…
Myslím si, že to svědčí o dobrém základu v našem vzdělání. Základu, který
máme z naší základní školy.
Byla bych ráda, kdyby to tak zůstalo i pro další generace žáků, kteří budou psát
budoucnost naší školy v Bolaticích.
Po základní škole jsem studovala Střední zdravotnickou školu – obor farmacie
v Ostravě, poté jsem pokračovala ve studiu na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, fakultě veterinární hygieny a ekologie. Studium jsem zakončila v červnu 2008 a od té doby pracuji na Krajské veterinární správě pro Moravskoslezský
kraj, Inspektorát Opava, jako veterinární inspektor na oddělení hygieny potravin.
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MVDr. MARTINA ŠEVČÍKOVÁ

Ze školní kroniky
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Obecná škola v Bolaticích byla
zřízena v roce 1750. Škola zůstala česká, na místo učitele byl dosazen Lužický Srb Raška.
V roce 1784 postavil baron
z Henneberku bolatické panství
a postavil pro učitele nové dřevěné obydlí – jeho jedna obytná
světnice byla učebnou.
V roce 1818 byla postavena nová
dřevěná škola. Ta byla v roce 1837
zbourána a místo ní byla postavena nová škola, která stojí dodnes.
Jména bolatických učitelů známe od roku 1750 – například
David Koeler, Jiří Valenta, Josef
Koulet, Antonín Braschke a jeho
syn Jan. Bližší informace o nich
však nebyly nalezeny.
Roku 1866 byla zřízena expozitura obecné školy v Henneberkách.
30. září 1895 byl v bolatickém lese zavražděn učitel bolatické školy Oskar Kuroň,
pachatel nebyl odhalen.
4. února 1920 byla v Bolaticích obnovena česká škola, ve které učili učitelé
Schatke a Ledva.
V roce 1929 byla v Bolaticích založena měšťanská škola. Ředitelem byl jmenován František Ludva, po jeho odchodu pak Leopold Šmehlík. Škola byla
následně zrušena a znovu se začalo vyučovat 3. 9. 1945.
Ředitelem obnovené měšťanské školy byl ustanoven Miroslav Remeš, který
byl jejím správcem i před válkou.
Škola na Borové byla slavnostně otevřena 1. října 1926. Učitelem byl ustanoven
Metoděj Hacar. Prvním poválečným učitelem borovské školy se stal Josef Salga,
druhým učitelem byl Karel Slezák. Škola na Borové byla zrušena v roce 1973
– od té doby navštěvují děti z Borové školu v Bolaticích.
V listopadu 1958 byl položen základní kámen k vestavbě školy. Mírná zima
přispěla k rychlému tempu výstavby. Stavbu prováděly Pozemní stavby Ostrava pod vedením stavbyvedoucího pana Pracného. Odborné a pomocné
práce vykonávali převážně místní občané.
V neděli 4. září 1960 byly slavnostně otevřeny 2 pavilony a tělocvična. Škola
měla 18 tříd, 2 odborné učebny a dílny.
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Ze školní kroniky – školní rok 1960/61
Zahájení letošního školního roku bylo jak pro všechny žáky, tak pro učitele a pro
všechny bolatické rodiče radostnou událostí. Konečně se splnilo dlouholeté přání
všech – dát dětem novou školu.
Poněvadž dokončovací a úpravné práce nebyly tak pokročilé, aby se slavnostní otevření
mohlo konat v den 1. září, byla z rozhodnutí ONV tato slavnost povolena dne 4. září.
Od 1. září jsme mohli pozorovat kolem budov nové školy čilý ruch. Všichni žáci, od nejmenších až po nejstarší, pod vedením třídních učitelů čistili cihly, zametali, nosili prkna, čistili
chodníky a chodby, umývali okna a jiné. Věřte, byl to radostný pohled na hemžící se armádu malých pracovníků, kteří se snažili učinit okolí školy co nejkrásnější.
V neděli 4. září se v dopoledních hodinách konalo veřejné slavnostní zasedání
MNV a odpoledne pak od patronátního závodu JUTA odešel manifestační průvod
žáků, učitelů, příznivců školy a rodičů na prostranství k nové škole. Před slavnostním aktem přestřižení pásky k otevření školy pronesl řeč s. řed. Zátopek.
Školní rok byl tedy slavnostně zahájen nástupem 512 žáků, z toho 316 z 1.- 5. ročníku a 196 ze 6.– 8. postupného ročníku.

• V roce 1980 – kvůli rostoucímu počtu žáků - se přistoupilo k přístavbě další budovy, která spojila stávající dvě budovy a tělocvičnu. Tato přístavba byla předána
do užívání 17. dubna 1982. V nové budově byly umístěny 3 učebny, cvičná kuchyň, kabinety, sborovna, kanceláře vedení školy a sociální zařízení. Stavba byla
provedena za ředitele p. Viléma Nováka a předsedy MNV Gerharda Šoltyse.
• Budova tzv. „Nové školy“ na ulici Luční, která sloužila jako školní družina a školní
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jídelna, byla přestavěna na Dům s pečovatelskou službou. Během hlavních prázdnin v roce 2001 byla budova stavebně propojena s protější budovou mateřské
školy a v propojovací části byla vybudována nová jídelna pro žáky základní školy
i ostatní strávníky. Kuchyně mateřské školy /bezprostředně navazující na tuto novou jídelnu/ byla rovněž rekonstruována, a to tak, aby mohla současně zajišťovat
stravování pro děti MŠ, žáky ZŠ a ostatní strávníky – zejména důchodce.

• Základní škola získala právní subjektivitu již v roce 1994, avšak v roce 2001 se
k tomuto subjektu připojila i mateřská škola a školní jídelna. Vznikl nový název:
Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace.
• V prosinci 2008 byla dokončena výstavba nové sportovní haly vedle stávající
tělocvičny. Všechny hodiny tělocviku a sportovních her tak mohou být odučeny
za optimálních podmínek. Sportovní halu využívají ke své sportovní činnosti také
členové zájmových spolků nebo ostatní zájemci, takže její provoz, a to hlavně
v zimním období, je denně do 22 hodin (také o sobotách a nedělích).
• V roce 2009 došlo k rozsáhlé rekonstrukci školy. Na všech budovách školy byla
vyměněna okna za plastová, budovy byly zatepleny, dostaly novou fasádu. Střechy na všech budovách byly přestavěny na stanové nebo pultové – školní objekt
tak získal „novou tvář“. Na severní budově proběhla výměna rozvodů vody, topení
a odpadů včetně nové elektroinstalace. Učebny s novými topnými a osvětlovacími tělesy byly vybaveny novým školním nábytkem.
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Ředitelé školy od roku 1960
LUDVÍK ZÁTOPEK			

1. 9. 1953 - 19 .9. 1968

FRANTIŠEK KUBÍN			

1. 9. 1968 - 1. 9. 1969

JIŘÍ FIŠER				

1. 9. 1969 - 1. 9. 1978

VILÉM NOVÁK				

1. 9. 1978 - 28. 2. 1990

MGR. JOSEF LABUDA			

5. 3. 1990 - 31. 7. 1993

MGR. DAGMAR TIELOVÁ		

1. 8. 1993 - doposud

Učitelé školy od roku 1960
1. Ludvík Zátopek
2. Kubín František
3. Kotlán Karel
4. Davidová Alena
5. Procházková Zdena
6. Lišková Marie
7. Stuchlíková Jana
8. Horáková - Seidlová Eva
9. Teuerová Lucie
10. Moltašová - Kolarčíková Františka
11. Himmerová Milada
12. Michálková Emilie
13. Sobolová Božena
14. Miturová Helena
15. Segeťová Jaroslava
16. Burešová - Březovská Marie
17. Vrbková Zdena
18. Nováková Ludmila
19. Krejčiřík Ludvík
20. Vrbka Oldřich
21. Šimečková Růžena
22. Zátopková Alžběta
23. Cikánková Marie
24. Wheelerová Jaroslava
25. Šindelová Marie
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26. Pečivová Milada
27. Poláčková Dana
28. Slivka Rudolf
29. Gurlichová Ludmila
30. Gurlich Ladislav
31. Hamhalterová-Fišerová Marta
32. Kučerová Věra
33. Londýnová Zdenka
34. Helštýnová - Kolarčíková Vlasta
35. Čech Václav
36. Plachá Jana
37. Janoušková - Sněhotová Marcela
38. Skácelová - Jurášková Božena
39. Matoušková Světlana
40. Lettovský Rostislav
41. Labuda Josef
42. Vodičková Danuše
43. Lattenbergerová Stanislava
44. Mlčochová Jaroslava
45. Dědková Ilona
46. Kozák Bedřich
47. Drozd Josef
48. Matuchová Sylva
49. Slívová Anna
50. Čížková Libuše

51. Hrudníková Drahomíra
52. Dzidová Eva
53. Cisovská Hana
54. Kubínová Blanka
55. Sedláček František
56. Navrátilová Libuše
57. Čelouchová Jaroslava
58. Jurasová - Mušková Zdena
59. Kišová Šárka
60. Krejsová - Šubová Helena
61. Matějná - Drozdová Helena
62. Vondrová - Korvasová Olga
63. Fišer Jiří
64. Nétková - Solichová Miroslava
65. Stoniš Otto
66. Böhm Ladislav
67. Dominik Jaroslav
68. Hrušťák Josef
69. Sošková Pavla
70. Králová - Stočková Marie
71. Blažejová Ludmila
72. Zemanová Věra
73. Kretek Rudolf
74. Neuwirthová Libuše
75. Neuwirth Josef
76. Kubná Hermína
77. Složil Bohumil
78. Sněhotová - Řádková Renáta
79. Kuchejdová Helena
80. Michková Jana
81. Bařinová Eva
82. Gvoždíková Marta
83. Ferencová Ruth
84. Onderková Marie
85. Večerková Dagmar
86. Tomíčková Eliška
87. Novák Vilém
88. Bočková Jiřina
89. Ševčíková Miroslava
90. Hutyrová
91. Pyšíková Marie
92. Pavlásková Mirka

93. Sofková Marie
94. Jägrová Helena
95. Očenášek Václav
96. Švidrnoch Milan
97. Kozák Ladislav
98. Celtová Eva
99. Tošenovská Věra
100. Drastíková - Barancová Lenka
101. Kuzník Petr
102. Rozsypalová Hana
103. Palyzová Karin
104. Víchová Miroslava
105. Primusová Zuzana
106. Rosenzweigová Milada
107. Vaňková Miroslava
108. Kremerová Markéta
109. Májková - Wojnarová Renáta
110. Hubert Kajetán
111. Heinzová Iva
112. Karas Petr
113. Honková Pavla
114. Faltýnková Miroslava
115. Maulerová Hana
116. Vojáčková Věra
117. Šenková Eva
118. Oborný Zdeněk
119. Kočí Helena
120. Stavařová Lenka
121. Venus Martin
122. Ryšková Martina
123. Čermáková Eva
124. Hampel Antonín
125. Molnárová Andrea
126. Hamplová Lucie
127. Kolarčíková Iva
128. Seidlová Dana
129. Fusová Martina
130. Trunčíková - Bumbová Michala
131. Huberová Dana
132. Ratajová Petra
133. Antošová Marta
134. Seidlová Gabriela
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135. Kamrádová Lenka
136. Dorazilová Jana

Učitelé náboženství
Antonín Lanča
Mgr. Marek Jargus
Ing. Rostislav Kulišan
Mgr. Michaela Jurášková
Mgr. Helena Pešatová
Mgr. Zdeněk Šimíček

Vychovatelky
školní družiny
Dudová Dana
Ferencová Ruth
Onderková Marie
Večerková Dagmar
Jurášková Božena
Baranová Lenka
Kolarčíková Vlasta
Kusynová Gabriela
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BOROVANKA
Folklórní soubory mají v Bolaticích velkou tradici a jsou spojeny se jménem
paní Marie Burianové. Jako občanka Bolatic se velmi zasloužila o to, aby tradice
a zvyky našich předků byly zachovány a aby hlučínské písničky a tance působily
radost i dalším generacím. Při slavnostním otevření školy v roce 1960 v bohatém
programu vystupoval folklórní soubor, který vznikl při závodě JUTA Bolatice.
Dlouhou dobu sklízel nemalé úspěchy dětský folklorní soubor Borovanka, který
vznikl při základní škole pod vedením paní učitelky Růženy Šimečkové.

Národopisný soubor Borovanka /jak ho neznáte/

Borovanku jsem pojmenovala podle prvních členek z Borové. Téměř každý si
představí děvčata v nádherných hlučínských krojích s věnečky na hlavě, s živou
hudbou a zpěváky u mikrofonu. V záři reflektorů to byla překrásná podívaná. Než
ale takhle soubor mohl vystoupit, předcházela spousta práce.
Moje první setkání s hlučínským folklórem bylo v roce 1969 v tělocvičně nové
školy, kam paní Antošová z Borové přivedla skupinu děvčat, která zatancovala
a zazpívala několik nejznámějších hlučínských písní. Dívky byly oblečeny v červených sukénkách a bílých halenkách. Víte, já znám hodně jihočeských a slováckých
písní, ale melodie hlučínských písní na mne zapůsobily okouzlujícím, fantastickým dojmem. A od té doby jsem přemýšlela, jak tuto nádheru uvést do širokého
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veřejného života.
Vybrala jsem z osmých
a devátých tříd děvčata,
která uměla zpívat, pohybovat se a měla dobrý prospěch. Vysvětlila
jsem jim, co je mým cílem. První starost byla
sehnat kroje (neměly
jsme vůbec nic). Děvčata poprosila maminky a „omy“ o pomoc
s opatřováním starých
krojů. Největší problém bylo sehnat šátky, ale nakonec se nám
podařilo základní vybavení opatřit. Pomáhaly celé rodiny. Černé boty měly dívky
každá svoje. Umělé květiny na věnečky jsem koupila, zhotovila je paní Hnílková
z Borové a přidala do nich své vánoční řetězy.
První vystoupení na pomoc začínajícím souborům bylo v Kravařích, kde nám
přítomný odborník na lidové tance pomohl neúprosnou kritikou. Paní Chrobáčková z Borové, která byla se mnou, byla touto kritikou zdrcena. Přišla za mnou
a řekla mi: „ Paní učitelko, nedělejte to, když nám všichni tak nadávají“. Jenže tahle
kritika mi velice pomohla. Řekla mi, jak mám postupovat a co mám dělat. Upravily
jsme kroje, celý program nacvičily znovu a jely na soutěž do Opavy. Tam jsme se
líbily, zvítězily jsme s doporučením, abychom si opatřily hudbu. Začala jsem zapisovat melodie písní, koupili jsme si domů klavír, učila jsem se hrát a získávala první
poznatky z harmonie. První řadu tanců nahrál pan učitel Stoniš a nahrávka byla zaznamenána kotoučovým magnetofonem
Sonet duo – tenkrát
nejmodernějším způsobem. S touto nahrávkou jsme vystoupily
v roce 1971 na velké
akci na zimním stadionu v Opavě. Měli jsme
úspěch a Borovanka
začala být známá. Stále však jsme neměly
živou hudbu. Podařilo se mi získávat žáky,
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kteří se učili hře na akordeon a housle. Nejdéle s Borovankou spolupracovaly hudebnice Helena Prasková (hrála na akordeon) - učitelka hudební školy a vedoucí
národopisného souboru Burianky a Věra Güntherová - učitelka ZŠ Bolatice jako
houslistka. Příležitostně s námi hrála na akordeon i Ludmila Bočková, tehdy ředitelka mateřské školy.
Začala jsem psát druhou řadu tanců – „ Vítání jara s máječky“. Stromečky jsme
získávaly po domluvě s panem hajným. Bylo třeba renovovat kroje. Obec nám
věnovala peníze na zakoupení látky. Sukně ušila paní Zuzana Blahetková, která se
stala naší patronkou. Pomáhala nacvičovat nové tance, jezdila s námi na vystoupení, soutěže a přehlídky. Svým nádherným hlasem pomáhala děvčatům zpívat.
Halenky nám ušila paní Kurková, a také jsme si konečně koupily nové boty. Začala s námi vystupovat lidová vypravěčka z Bolatic paní Marta Gvoždíková. Měla
výbornou paměť, byla vždy předpisově oblečená a svými povědačkami si dovedla
vždy získat srdce obecenstva.
Taneční vystoupení jsme rozšiřovaly scénkami jako např. „Klebetnice“, „ Na škubaňu“ a básněmi „ Zkažene kyčkovani“, „ Ja nechcu stareho“ apod. Vystoupení
Borovanky nechybělo při žádné větší akci – veřejné schůzi obce, výroční schůzi
JZD v Bolaticích, Háji a Bohuslavicích, výročních schůzích různých zájmových organizací. Za nejkrásnější vystoupení považuji vystoupení na Slovensku v Likavce
u Ružomberoku, v překrásném přírodním amfiteátru, ve Strážnici, v Dolní Lomné,
v Rožnově pod Radhoštěm. Za dvacet let existence Borovanky jsme uskutečnily
stovky vystoupení a každé bylo jinak krásné. Poznala jsem a jsem přesvědčena, že
hlučínský folklór je srovnatelný s folklórem všech krajů naší republiky i se zahraničím. Je to náš poklad, který bychom měli dobře opatrovat a předávat ho dalším
generacím.
				
Růžena Šimečková, vedoucí Borovanky.
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BURIANKY
Po odchodu paní Růženy Šimečkové do důchodu vznikl v MŠ Bolatice dětský
folklórní soubor Borováček. Vedly jej paní učitelky PaedDr. Ludmila Bočková a Jarmila Mlýnková. Na něj pak postupně navázal dětský folklorní soubor Burianky.
Tento soubor je zajímavý tím, že s dětmi zpívají a tančí i jejich maminky.
Soubor se snaží zachovat písně, tance a zvyky našich předků pro další generace. Zúčastnil se festivalů FoS (Folklórní sdružení) v České republice, vystupoval
například v Dolní Lomné, Strážnici, Lipníku nad Bečvou a jinde. Rovněž byl pozván na vystupování do Německa, na Slovensko a do Polska.
Nedílnou součástí života souboru je přinášet radost na lidových veselicích v obci Bolatice
a hlučínském kraji.
DAJ NÁM PÁNBÚ ZDRAVÍ,
V TYM HLUČÍNSKÝM KRAJU ……
Vedoucí souboru:
Dana Legutová, Helena Prasková
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ZUŠ Ivo Žídka – pobočka v Bolaticích
Již více než dvacet let mají žáci školy možnost učit se
hře na klavír, kytaru, akordeon, housle, keyboard a zobcovou flétnu. Mladí muzikanti dosahují každoročně
úspěchů na soutěžních přehlídkách ZUŠ. Někteří byli
zapojeni i v hudebně dramatickém souboru, který měl
ve svém repertoáru různé inscenace s písněmi a tanci,
na jejichž tvorbě se podíleli i žáci.
Dana Legutová – klavír, zobcová flétna
Učitelé ZUŠ:		
			
Helena Prasková – akordeon, zobcová flétna, keyboard
Dita Dubná – kytara, Petra Poledníková – kytara
			
			
Eva Marečková – housle
Irena Dřevjaná – housle, Pavel Gvoždík – kytara
Dřívější učitelé: 		

Komorní soubor DOLCE VITA
Komorním souborem prošly již tři generace. Soubor na vysoké umělecké úrovni reprezentuje nejen ZUŠ, ale i obec Bolatice. Jejich vystoupení se vždy setkává
s nadšením publika. Již léta přinášejí lidem radost hudbou při slavnostních akcích
doma i v zahraničí.
Vedoucí souboru:
Dana Legutová, Helena Prasková
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Práce žáků školy
Mých devět let na této škole
Už za pouhé dva měsíce navždy opustím tuto školu. Už nikdy neusednu do své
lavice a nikdy nebudu se svými spolužáky trávit tolik času.
Je to zvláštní. Strávila jsem devět let na této škole a nikdy jsem nepřemýšlela o tom,
že ji budu muset jednou opustit. Ještě dnes si vybavuji, jak jsem jako vystrašený prvňáček poprvé vešla do budovy školy. Na zádech jsem měla červenou aktovku s obrázkem Sněhurky a vlasy spletené do dvou roztomilých copánků. Byl to totiž pro mne
velice důležitý den.
Ve škole jsem se toho hodně naučila. A nebyla to jen násobilka nebo vyjmenovaná slova, ale také co je to přátelství a kamarádi, jak bych se měla správně chovat atd.
V první a druhé třídě jsem se naučila číst, psát a počítat, ve čtvrté české dějiny.
To všechno mi bude chybět.
Nejvíce mi ale budou chybět moji spolužáci, protože s nimi jsem toho mnoho prožila. Ať už to byly školní výlety nebo jen nějaké hlouposti ve třídě. Naší největší společnou akcí byl lyžařský výcvik. Na něj mám ty nejkrásnější vzpomínky. Bylo to také
tím, že s námi jeli dobří učitelé, kteří nezkazili žádnou zábavu. Nebudou mi chybět jen
spolužáci, ale překvapivě i někteří učitelé.
I když mi bude po této škole smutno, už se docela těším na střední školu. Ne proto,
že by se mi tady nelíbilo, ale proto, že poznám nové lidi a místa. Škola mi toho dala
hodně, kamarády, vědomosti a nové cíle. Tak dobře, jako jsem se měla na základní
škole, se už asi nikdy mít nebudu.
							
Veronika Kochová
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SOUČASNOST ŠKOLY
Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem Šance pro
všechny.
Již z tohoto názvu lze usoudit, že program výuky a výchovy není nijak specifikován nebo zaměřen určitým směrem, ale naopak chce umožnit získat všem žákům
základní vědomosti a dovednosti v široké oblasti vzdělávání. To všechno ale s pomocí jejich rodičů, odborných institucí a jiných sdružení, se kterými škola spolupracuje, takže opravdu šance pro všechny.
Také zajištění mimoškolní činnosti žáků je v současné době velice důležité. Žáci
mají možnost navštěvovat 28 kroužků, které při škole pracují. Jedná se převážně o kroužky sportovní, výtvarné a jazykové, ale také kroužky zaměřené na zpěv
a dramatickou výchovu.
Postupné neustálé vylepšování technického stavu školních budov, přístavba
sportovní haly, inovace didaktické techniky, nové moderní pomůcky – to vše
zkvalitňuje výuku na škole. Hlavní zodpovědnost za výsledky školy však stále
zůstává na učitelích, na jejich tvořivé
a zodpovědné práci.
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Práce žáků školy
Škola Bolatice
Dnes má škola 50 let
a já usměji se hned.
Být, bydlit, obyvatel, byt,
to se všem může zalíbit /smajlík/
Až začneš chodit do školy,
budeš muset psát úkoly!
Když odchodíš těch 9 let,
tím nezhroutí se svět.
Nikdy školy nebude konec
až jednou zazvoní zvonec.
Ivana Boczková, 5. třída
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Zaměstnanci ZŠ a MŠ Bolatice, příspěvkové organizace
ve školním roce 2009/2010
Mgr. Dagmar Tielová		
Mgr. Stanislav Halfar		
Věra Návratová			

ředitelka školy
zástupce ředitelky školy
zástupce ředitelky školy pro úsek MŠ

Mgr. Alena Návratová		
Mgr. Pavel Pavera		
Mgr. Lenka Jordánová		
Mgr. Kamila Dominiková		
Kristina Bolacká			

výchovná poradkyně
správce učebny výpočetní techniky
metodik prevence sociálně patologických jevů
poradce pro úsek environmentální výchovy
ekonomka

Učitelé
Mgr. Brandysová Marta
Mgr. Běláková Silvie
Ing. Dřevjaná Eva
Mgr. Elblová Gabriela
Mgr. Franková Pavla
Bc. Gargošová Šárka
Mgr. Güntherová Věra
Mgr. Halfarová Jana
Mgr. Jarošová Pavla
Mgr. Jordánová Lenka

Mgr. Kornelová Martina
Mgr. Migotová Lucie
Mgr. Náhliková Jarmila
Mgr. Neuvald David
Mgr. Pašková Jana
Mgr. Pavlíková Andrea
Mgr. Kramářová Ivana
Mgr. Šafarčíková Věra
Mgr. Wránová Markéta
Umarová Luiza
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Vychovatelky školní družiny
Ballarinová Petra
Rinková Veronika
Halfarová Marcela
Antošová Marta
Ballarinová Marie
Ostatní zaměstnanci
Marta Antošová hospodářka
Kozelek Josef
školník
Matějka Lukáš údržbář
Uklízečky ZŠ
Dudová Dana /vedoucí ukl./
Hellebrandová Krista
Hanáková Anna
Moravcová Růžena
Ševčíková Ludmila

Mateřská školka
Herudková Jana
Hříbková Eliška
Paverová Eva
Ratajová Magdaléna
Mlýnková Jarmila
Nováková Ingrid
Komárková Iveta
Lukovicsová Lucie
Bc. Opoloná Šárka
Mgr. Ballarinová Bohumila
Baránková Lucie
Uklízečky MŠ
Bytomská Marcela
Halfarová Alena
Hrubá Renáta
Mrovcová Božena
Michalíková Silvie
Školní jídelna
Ballarinová Zdeňka
Zajíčková Jana		
Buchtová Petra		
Michalíková Jana		
Halfarová Jana		
Ostarková Lydie		
Maňásková Eva		
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vedoucí
hlavní kuchařka
kuchařka
kuchařka
zaučená kuchařka
pracovníce provozu
pracovníce provozu

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Činnost školní družiny byla zahájena v roce 1974, jedno oddělení s 28 žáky vedla paní vychovatelka Vlasta Kolarčíková. Později vzniklo druhé oddělení a školní
družina spolu se školní jídelnou byla umístěna v budově tzv. Nové školy. Při snižujícím se počtu žáků školy se družina přestěhovala do budovy základní školy
a Stará škola byla přestavěna na „Dům s pečovatelskou službou“.
V současné době pracují na škole tři samostatná oddělení školní družiny, neboť
zájem ze strany žáků i rodičů přibývá. Kapacita družiny je 75 žáků. Chybí však prostory, takže nově vzniklé třetí oddělení je umístěno v učebně první třídy.
Školní družina pracuje také podle vzdělávacího programu /ten je součástí
školního vzdělávacího programu Šance pro všechny/. Tento program se zakládá
na tom, že základní principy práce ve školní družině jsou hra a zážitek. Školní družina má ve výchovně-vzdělávacím procesu své nezastupitelné místo. Právě zde
mohou děti tvořivě vyplnit svůj volný čas. Je důležitým partnerem rodiny a školy.
Má důležitou roli i v prevenci negativních sociálních jevů a v rozvoji důležitých
osobních a sociálních kompetencí.
První oddělení pracuje podle projektu Začít spolu, druhé oddělení podle
projektu Putování v říší pohádek a třetí oddělení podle projektu Kluci a holky
z jedné družiny. Mnohé akce pro děti jsou však společné.
U dětí bývají oblíbené různé výtvarné soutěže nebo soutěže ve zpěvu, některé
si samy moderují a organizují. Také se účastní sportovních a výtvarných soutěží,
které pořádá Centrum volného času v Kravařích. O jejich zajímavé a tvořivé práci
svědčí spousta výkresů a jiných výrobků, jimiž je škola vyzdobena.
Také rodiče žáků mohou každý rok přijít a seznámit se s činností žáků ve školní družině. Při různých příležitostech jsou pro ně pořádány besídky (Valentýnské
setkání, Den pro celou rodinu apod.), na nichž si mohou s dětmi společně zacvičit
nebo vyrobit společný výrobek. Hodně se povedla lampička nebo keramické sluníčko, úsměvy na tváři dětí i rodičů provázely společné výkresy na téma Naše rodina.
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ŠKOLNÍ JÍDELNA
Školní jídelna se stala součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Bolatice v srpnu 2001, stejně
jako mateřská škola. V tomto roce byla
budova Staré školy, kde byla dříve
školní jídelna, přestavěna a byly vybudovány prostory nové jídelny. Ta navazuje na kuchyň v mateřské škole, která byla
rovněž rekonstruována. Touto rekonstrukcí a přestavbou vznikla jedna společná
školní jídelna. Její vedoucí je paní Zdeňka Ballarinová.
Školní jídelna zajišťuje v hlavní činnosti celodenní stravování dětí MŠ /135 dětí/,
stravování žáků ZŠ /průměrně 250 obědů/ a zaměstnanců organizace /průměrný
počet 45 obědů /. V doplňkové činnosti zajišťuje obědy zaměstnanců OÚ Bolatice
a důchodcům. Ti se stravují buď přímo ve školní jídelně /např. obyvatelé DPS/,
nebo jim jsou obědy dováženy prostřednictvím Technických služeb Bolatice. Průměrný počet těchto strávníků je 75.
Pracovnice školní kuchyně se také podílejí na zajišťování některých akcí školy nebo
akcí pořádaných obcí Bolatice: Společenský ples, Dětský den, Zdravá výživa apod.
Ze sponzorských darů dodavatelů potravin jsou dětem připravovány balíčky k Vánocům, Velikonocům nebo ke Dni dětí.
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Mateřská škola
První zmínka o MŠ v Bolaticích pochází z roku
1945. Tehdy se ještě nacházela v centru obce.
Dvoutřídní MŠ fungovala jen dopoledne. Celodenní provoz byl zahájen až o 10 let později.
Nedostatečné prostory donutily představitele obce k radikálnímu kroku, a tak byl na základě smlouvy s n. p. JUTA 1. září 1975 slavnostně
otevřen provoz v nové MŠ. Pro velký zájem rodičů byla postupně přistavena další
budova pro dvě nová oddělení a sauna. Od r. 1994/95 se součástí MŠ Bolatice
stává elokované pracoviště – MŠ Borová. K 1. srpnu 2001 se mateřská škola stává
součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Bolatice.
V současné době má MŠ 6 tříd, z nichž jedna vznikla v prostorách bývalé sauny.
Děti jsou do jednotlivých tříd zařazovány podle věku, nemusí to ale být pravidlem. Vždy se snažíme vyjít vstříc požadavkům zákonných zástupců dětí. Mateřskou školu navštěvuje přes 130 dětí, z nichž je 20 dětí umístěno na Borové. Jednotlivé třídy jsou označeny symboly zvířátek:
1. třída: koťátka • 2. třída: kuřátka • 3. třída: žabky • 4. třída: berušky • 5. třída:
medvídci • 6. třída: sovičky
Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu, jež si sama
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utvořila, s názvem „Ty se mnou, já s tebou, my všichni společně“. Ve středu našeho
působení je dítě, jehož osobnost se snažíme nenásilně a všestranně rozvíjet. Cílem je, aby mateřskou školu opouštěly spokojené, sebevědomé a citlivé děti. Současně také usilujeme o tzv. „otevřenou a přístupnou“ mateřskou školu. Jednotlivé
třídy mají vypracovaný svůj třídní vzdělávací program, ten je uzpůsoben věku dětí
a vychází ze společných tématických bloků.
Děti mohou v naší mateřské škole navštěvovat různorodé kroužky jako je Flétnička, Skřivánek či kroužek angličtiny Hallo, které probíhají v odpoledních hodinách a nabízejí dětem ty činnosti, které není možno zařadit v dopoledním programu. Pro děti s poruchami řeči je ve spolupráci se zákonnými zástupci dětí vedena
logopedická poradna.

V rámci dopoledního programu je během roku pro děti přichystána řada zajímavých aktivit a akcí, které dětem zpestřují pobyt v MŠ – navštíví nás Mikuláš,
společně slavíme Vánoce, svátek maminek a dětí, navštěvujeme kamarády v 1. třídě ZŠ, jezdíme na výlety, pořádáme sportovní soutěže.
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Mnoho aktivit připravuje MŠ také pro ostatní děti z Bolatic. Paní učitelky z naší
MŠ vedou kroužek Klubíčko, jež je určen dětem, které se na vstup do mateřské
školy teprve chystají. Dlouholetou tradici má i Veselé cvičení rodičů s dětmi. K dalším pravidelným akcím připravovaným patří Drakiáda, Vítání jara s módní přehlídkou, Maškarní ples, Malování na chodník a koloběžkové závody, Cesta za pohádkou, Indiánské rozloučení se školním rokem a mnoho dalších.
Protože jedním z cílů naší mateřské školy je i rozvíjení spolupráce se zákonnými
zástupci dětí, využíváme jejich pomoc právě při organizování těchto akcí. Další
velmi dobrou spolupráci má MŠ také s Obecním úřadem, ZŠ, dětskou organizací
Kondor, SDH a „osadním výborem“ Borová.
			
Věra Návratová, zástupkyně ředitelky školy pro úsek MŠ

37

Práce žáků školy
Roky ve škole

To byl teda zážitek, když jsem stála před školou a koukala na ty neznámé lidi.
Do školy jsem se těšila jen z poloviny,protože školka je mnohem lepší. Bála jsem se,
když mě jeden deváťák chytil za ruku a vedl mě do třídy. Teď už skoro nevím, jak to tam
vypadalo, když jsem nastupovala, protože škola prošla rekonstrukcí.
Ale škola má také výhody. Můžu se každý den bavit se svými kamarády a naučím se
spoustu nového. Letos má škola padesátiny. A já si teď vybavuji těch pět let, co jsem tu
prožila, a tak vám řeknu: Škola je školka pro starší!
				
Ivana Šimečková, 5. třída
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Dříve SRPŠ, dnes Klub přátel školy
- členové těchto dobrovolných sdružení vždy ochotně pomáhali a dodnes pomáhají při zajišťování různých kulturních akcí pro děti a pro rodiče. Společenský
ples, Vinobraní, Kateřinská zábava, Dětský den – tyto akce znamenají nejen určitý
finanční přínos pro školu, ale jsou také neformální příležitostí pro setkání rodičů
v příjemném prostředí, které jim „srpšáci“ připravují.
Zajíček Josef			Majda Josef		
Vodák Josef						
Kretek Jiří		
Goldmann Heřman					
Pavelek Petr		
Valenta Rudolf						
Duda František			
Duda Petr						
Číž Karel			
Dembek Pavel						
Blokeš Jiří		
Kurka Emil						
Boček Arnošt		
Duda Alfréd					
Labor Svatopluk		
Slivka Alfréd 						
Pernický Jiří		
Kupka Arnošt						
Kučera Josef		
Dombek Jan						
Kupka Karel		
Jarkuliš František					
Fus František		
Harazim Alfonz			Gvoždík Karel
Homola František			
Hluchník Leo
Lasák Josef				
Goldmann Robert
Slivka Norbert
Kocur Oldřich
Prchala Milan
Bolacký Alois
Fojtík Oskar				
Rataj Rudolf
Siebert Valter				
Peterek Antonín
Pěcháček Alois				
Ostárek Karel
Duda Karel				
Kurka Max				
Současní členové
Plaček Florián				
Gratza Jiří
Kocián Bruno			Ceplý Roman
Boček Robert				
Šula Jiří
Kupka Valter				
Šefčík Libor
Vícha Drahoslav				
Latka Petr
Šoltys Bernard				
Dominik Marek
Potyš Jiří		
Jirsák Pavel
Tichý Zdeněk		
Liška Valter		
Duda Adolf

Za tuto práci si zaslouží velké poděkování.
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Zapojení školy do soutěží a olympiád
Možností, kde si mohou žáci školy otestovat formou soutěží své znalosti a dovednosti, stále přibývá. Jedná se o olympiády z různých předmětů vyhlášené
MŠMT, matematické soutěže Klokan a Pythagoriáda, zeměpisnou soutěž Eurorébus, soutěže Mladý zahrádkář, Mladý historik a mnohé další. Hodně žáků školy se
zapojilo do těchto soutěží a hodně jich získalo řadu úspěchů. Připomeňme proto
jen ty opravdu nejvýznamnější.

Výborně reprezentovali školu v krajských kolech tito žáci:
Biologická olympiáda:			
					
					
					

Jindřich Wittek, Pavel Drozd
Kateřina Neuwirthová
Markéta Jochimová, Rostislav Peterek
Michal Motyka

Zeměpisná olympiáda:			
					

Martina Miketová
Jan Halfar

Mladý historik:				

Tereza Herudková

Dějepisná olympiáda:			

Blanka Gvoždíková

Olympiáda z českého jazyka:

Martina Seidlová

Konverzace v jazyce německém:		

Hana Paverová, Lucie Siebertová

Šachová soutěž družstev: 			
					

Ondřej Duda, Pavel Nawrath,
Tomáš Moch, Jakub Osmančík

Až do národního kola postoupili:
Mladý zahrádkář:				

Martina Matelská, Tereza Mazalová

Programování:				

Jakub Řehoř

Zeměpisná soutěž EURORÉBUS:
Soutěž družstev:
školní rok 2005/06			
					

Radim Schimetzek, Lukáš Theuer,
Beáta Preusová
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školní rok 2008/09
		
					
Soutěž jednotlivců
		
					

Veronika Kochová, Klára Holleschová,
Tereza Kalinowská
Veronika Kochová, Jonáš Boček,
Monika Nawrathová

Doprovodnou soutěží k této soutěži byla ve školním roce 2007/2008 soutěž Albrecht z Valdštejna. V této soutěži si žáci přivezli 3. místo v kategorii mladších žáků
a vítězství, tedy 1. místo v kategorii starších žáků.
Mladší žáci:		
		
Veronika Kochová, Klára Holleschová,
					
Barbora Pavelková
Starší žáci:				
Jan Böhm, Hedvika Kramářová,
					
Nikola Boczková

Dopravní soutěž
V této soutěži dosáhli žáci školy největších a nejvýznamnějších úspěchů. Nemalou zásluhu na těchto vítězstvích mají právě učitelé, kteří je na soutěž připravují.
Pomyslnou „štafetu úspěchů“ převzal od pana učitele Antonína Hampla v roce
2004 pan učitel Pavel Pavera.
Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: mladší žáci a starší žáci. Skoro každoročně se
některé z družstev účastnilo /jako vítězové okresních kol/ kola krajského (oblastního) a již několikrát získalo výborné umístění k republikovém (národním) kole.
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Rok 1996
		
		

6. místo
Karin Gvoždíková, Eva Brandysová, Jan Pudich, Ondřej Kunc,
Ondřej Kupka

Rok 2002
		
		

10. místo
Michal Plaček, Tomáš Osmančík, Radka Lokotschová,
Pavla Šafarčíková

Rok 2006
		
		

3. místo
Jiří Magera, Lukáš Halfar, Martin Mrkva, Ivana Sroková,
Sabina Kalusová

Rok 2007
		

6. místo
Jiří Magera, Martin Mrkva, Ivana Sroková, Sabina Kalusová

Rok 2009
		

4. místo
Jiří Magera, Martin Mrkva, Ivana Sroková, Sabina Kalusová
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Sportovní soutěže
Největších úspěchů dosáhli žáci školy ve fotbale. V roce 2004 to bylo 2. místo
v krajském kole soutěže „Minikopaná“ a následující rok 4. místo v republikovém
kole soutěže „Pohár Coca-Cola“ v Praze.
Nejúspěšnějšími sportovci byli: Schwan Kryštof, Kocur Václav, Monsberger Filip, Hartoš Rostislav, Langer Petr, Boháček Miroslav, Solich Josef, Motyka Petr, Sněhota Hynek,
Kročil Lukáš, Kurka David, Boček Matěj, Labuda Přemysl, Jízdný Lukáš, Švan Vojtěch.
Družstvo vedli trenéři Michal Ballarin a Mgr. Pavel Pavera.

44

45

Výtvarné soutěže
Výtvarné práce žáků na dané téma reprezentovaly školu v národním kole soutěží dvakrát.
V soutěži „Evropa ve škole“ to byly práce Martiny Machalcové a Ivy Bezděkové,
v soutěži „Mnoho zemí, jeden svět“ práce Věry Kollarczikové a Patrika Kozla, které
postoupily až do mezinárodního kola.
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ADOPCE NA DÁLKU
Naše škola se zapojila do projektu Arcidiecézní charity Praha, který umožňuje
dětem z chudých částí světa získat školní vzdělání pro jejich šanci na lepší život.
V roce 2006 jsme „adoptovali“ indického chlapce Robina, kterému ročně přispíváme částkou 4 900 Kč na školné. Žáci píší Robinovi dopisy, kreslí obrázky a posíláme mu také drobné dárečky.
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COMENIUS – PROJEKT PARTNERSTVÍ ŠKOL
Od školního roku 2000/2001 je škola zapojena do vzdělávacího programu EU
COMENIUS. Pracovali jsme v jeho rámci na několika projektech; první byl zaměřen
na tradice a zvyky ve světě dětí a dospělých (Traditionen in der Jugend und Erwachsenenwelt), druhý se týkal historie, současnosti a perspektiv jednotlivých škol
(Unsere Schulen, Gestern-Heute-Morgen) a poslední dokončený byl projektem rozvoje škol na téma prevence negativních jevů ve školách (Initiativen und Methoden
zur Entwicklung von gewaltarmen Schulen). Od školního roku 2009/2010 probíhá
nový projekt Aktive demokratische Schüler/innenmitwirkung an schulischen und
lokalpolitischen Entscheidungen, který se zabývá účastí žáků a studentů na demokratických procesech a měl by jim osvětlit výhody demokracie.
Při práci na jednotlivých projektech se mohli naši žáci a učitelé setkat se zástupci škol z polských Rud,
německého Rendsburgu,
z Torrox Costa ve Španělsku, francouzského Vierzonu, řecké školy Aspropyrgos na předměstí Atén
a dvou britských škol, Southamu a Oundle.
Největším přínosem práce v programu je možnost
přímého poznání a srovnání vzdělávacích systémů
v zemích EU, navazování
přátelských kontaktů mezi
učiteli i žáky a také pomoc
při jazykovém vzdělávání.
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BOLATICE - RUDY
více než desetiletá spolupráce obou škol
Ze všech zahraničních škol, se kterými naše škola spolupracuje, je nejčastěji
navštěvována škola v Rudách a s touto školou pořádáme nejvíce akcí. Vzdálenost
Bolatice – Rudy je totiž jen asi 50 km. Není problém proto školu navštívit, zvlášť,
když tam máme tolik přátel. Nejedná se jenom o přátelské vztahy mezi učiteli, ale
také mnozí naši žáci tam mají spoustu svých kamarádů. Ty si našli při vzájemných
návštěvách škol, nebo při společných akcích, které jsme pořádali. Těch bylo opravdu hodně. Kromě různých sportovních soutěží a společných kulturních akcí se
jedná hlavně o aktivity pořádané během výměnných pobytů žáků škol.
Poslední společnou akcí, která sklidila velký úspěch nejen u žáků, ale a také jejich rodiče ji hodnotili velmi pozitivně, byly společné oslavy Dne dětí – 2. června 2009. Asi sto
žáků polské školy přijelo k nám, aby společně s našimi žáky strávili den plný zábavných
her a soutěží. Zpestřením byla návštěva aquaparku v Kravařích a pro ty starší pak diskotéka na chodbě školy. Většina aktivit byla financována z prostředků fondu Evropské
unie. Projekt pod názvem Společné oslavy Mezinárodního dne dětí pro žáky naší školy
a polské školy v Rudách byl zpracován a předložen jako mikroprojekt pro oblast podpory
3.3 Operačního programu přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionu Silesia.
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Připomeňme si i některé dřívější společné akce
Září 2000

– účast zástupců polské školy na slavnostních oslavách 40. výročí
otevření nových školních budov ZŠ Bolatice

Září 2000

– pobyt skupiny žáků v Rudách /žákovská výměna/

Říjen 2000

– účast na akci Andrzejky v Polsku

Červen 2000

– třídenní pobyt polských žáků v Bolaticích /školní výlet/

Červen 2000

– Hry bez hranic /společné oslavy Dne dětí na hřišti v Bolaticích/

Říjen 2001

– pobyt skupiny žáků v Rudách /žákovská výměna/,
výlet do Osvětimy a Krakova

Červen 2002
		

– pobyt skupiny polských žáků v Bolaticích / žákovská výměna/,
výlet do Jeseníků a Moravského krasu

Prosinec 2003

– výměna vánočních dárečků

Červen 2003
		
		

– Štafetový běh žáků z Bolatice do Rud na podporu referenda
o vstupu obou zemí do Evropské unie, akce pořádána
ve spolupráci s obcí Bolatice a Rudy
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Listopad 2004

– účast na akci Andrzejky v Polsku

Květen 2005

– víkendový pobyt skupiny polských žáků v rodinách žáků 9. tříd

Červen 2005

– olympiáda v Rudách /sportovní a netradiční soutěže/

Září 2005

– pobyt skupiny žáků v Rudách / žákovská výměna/

Říjen 2005

– společná diskotéka ve škole v Bolaticích

Červen 2006
		
		

– olympiáda v Rudách /sportovní sou
těže a soutěže ze zeměpisu, historie,
výtvarné výchovy a zpěvu

Prosinec 2006
		
		

– kulturní program vánočních písní
a tradic v podání polských žáků se
uskutečnil ve škole v Bolaticích

Září 2007
		

– pobyt skupiny polských žáků v Bolati
cích /žákovská výměna/

Září 2008
		
		

– pobyt skupiny žáků v Rudách /žákov
ská výměna/, výlety do Krakova, Vělič
ky, Rybníku a okolí Rud
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Společné oslavy MDD
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Žákovské výměny
Postupem času se staly ve škole výbornou tradicí výměny našich, polských a německých žáků. Již více než 10 let se 12 zástupců (10 žáků a 2 vyučující) setkává
na 10-ti denním pobytu vždy v jedné zemi. Letos jsme hostitelskou školou právě
my, příští rok polské Rudy a pak následuje německý Rendsburg. Žáci jsou ubytováni
v rodinách svých zahraničních kamarádů. Škola, ale i "náhradní rodiče" pro ně připravují vždy zajímavý a zábavný program. Holky a kluci odjíždějí pokaždé spokojeni
a se slzičkami, protože bohužel
končí něco, co se jim moc líbilo
- našli si další kamarády, poznali
jiné kraje, trochu jiný styl života,
jiné zvyky, procvičili si cizí jazyky, byla legrace...
Doufáme, že se bude tato
spolupráce rozvíjet ještě dlouhou dobu a najdou se další nadšenci ze strany žáků, ale i rodičů
a učitelů, pro které to znamená
hlavně spoustu starání a organizování - moc jim děkujeme.
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2004 BOLATICE

2006 RENDSBURG

2007 BOLATICE

2005 RUDY

2008 RUDY

2009 RENDSBURG

56

Bolatice
Rudy
Rendsburg

57

SPOLUPRÁCE ŠKOLY s dalšími partnery
Dlouhodobě škola spolupracuje s mládežnickou organizací VESMÍR.
Mnoho žáků školy bylo jejími členy, mnozí z nich pokračovali dál jako instruktoři
a vedoucí oddílů. Společný zájem o vytváření možností trávení volného času žáků
zajímavým a pro ně vhodným způsobem je námětem společných akcí. Vždy vítaná je také pomoc při organizování oslav Dětského dne nebo vedení sportovních
kroužků na škole.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
je významným partnerem školy
Ve spolupráci s SDH Bolatice a Borová bývá na škole realizován „Cvičný požární
poplach“. Žáci mají možnost blíže se seznámit s požární technikou a s prací členů
těchto sborů.
Zajímavou akcí, výborně připravenou organizátory, byla přednáška spojená
s projekcí na téma prevence PO/ tísňové volání, IZS, hasiči a obec/, která proběhla
ve školní tělocvičně a velice pomohla při zajišťování výuky s problematikou požární prevence. Své zážitky, nápady a poznatky z této problematiky mohou žáci
pak realizovat v písemné nebo výtvarné podobě při soutěžích, které pro ně SDH
pořádá.
Vystoupení žákovského družstva bylo často zpestřením oslav Dne dětí spolu
s dalšími akcemi organizovanými ve spolupráci s SDH v rámci těchto oslav.
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Loučení se školou
Nedávno jsem s některými svými spolužáky s velkým nadšením vzpomínala na
příhody z mateřské školy. Už jich v našich hlavách neutkvělo příliš mnoho. Mě najednou napadlo, jak strašně je to dávno. Devět let prožitých s nejlepšími přáteli je
najednou pryč. Všechno už je minulost a nám nezbývá než se rozloučit a jít každý
svou cestou dál. Už za pár týdnů příjde konec, ale konec přece vždy znamená začátek. Pro mnohé z nás bude jistě tento konec velkou úlevou, přesto ale věřím, že
na školu budeme vzpomínat rádi. Ať už na ty šťastné, usměvavé a radostné chvíle,
tak i na hezčí chviličky, na průšvihy, poznámky a porušování školního řádu. Tomu
se už po letech jistě zasmějeme.
Mám pocit, že končí i naše dětství. Už nejsme těmi mrňaty, co se v šesti letech
den co den těšívala do školy. Puberťáky sice zůstaneme ještě hodně dlouho, přesto se z nás ale za krátkou dobu stanou zodpovědní a dospělí lidé.
Myslím, že téměř pro všechny znamenala celá ta dlouhá léta něco jako prodírání
se křovím. Ještě loni všichni mluvili pouze o tom, jak se těší, až odtud „vypadnou“.
Učitelé bývali a možná ještě jsou našimi tzv. nepřáteli, o kterých jsme se vždycky
mysleli jen to nejhorší, dávali jim směšné přezdívky a chystali na ně podivuhodné
nástrahy, kterým jsme se pak šíleně smáli. Myslím, že tento název se ale postupně mění a my si začínáme uvědomovat, že právě jim patří největší poděkování
za všechno, co pro nás kdy udělali. Učitelé se totiž nejspíš vždycky snažili o to,
abychom se citili ve škole dobře. A právě oni mají velkou zásluhu na tom, co z nás
jednou bude. My jsme ale jako žáci mnohdy nedokázali jejich snahu ocenit.
Věřím, že vše související se školou bude v našich myslích už navždy v dobrém.
Určitě budeme rádi vzpomínat na tuto dlouhou etapu našich životů prožitou
tady, na společné výlety i trable. Jistě se budeme jednou do školy moc rádi vracet,
ale bohužel už ne jako žáci.
							
Ivana Složilová
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Citáty o škole a vzdělání
Každý, kdo mi lichotí, je mým nepřítelem.
Každý, kdo mne kritizuje, je mým učitelem.
							

Čínské přísloví

Všimli jste si, že ti nejchytřejší žáci ve škole nejsou těmi,
kterým se daří v životě.
							
Paul Arden
Jediným učitelem, kterému se sem tam podaří někoho vychovat,
je život.
							
Gabriel Laub
Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.
Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje.
Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.
							

Charles Farrar Browne
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Děkujeme všem, kteří nám svými nápady, náměty, připomínkami pomohli při vytváření tohoto almanachu.
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