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I. 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:       
 
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      
     david.neuvald@zsbolatice.cz 
                       
Zástupkyně ředitele:   Mgr. Alena Návratová 
     Padoly 14 
     Bolatice 
     alena.navratova@zsbolatice.cz 
 
Zástupkyně ředitele pro úsek MŠ: Věra Návratová 
     Zahradní 20 
     Bolatice 
     ms.bolatice@seznam.cz 
 
Vedoucí školní jídelny:  Zdeňka Ballarinová 
     Na Lánech 24 
     Bolatice 

ballarinovaZdenka@seznam.cz 
 
Školská rada, předsedkyně:  Jana Šimečková 
     jana.simeckova@email.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 2015/16 celkem 417 žáků v 19 třídách. 
 
1. – 5. ročník: 11 tříd  256 žáků 
6. – 9. ročník:   8 tříd  161 žáků 
 
Mateřská škola - zapsáno 169 dětí v sedmi odděleních. 
Sedmé oddělení je umístěno na odloučeném pracovišti – osada Borová. 
 
Školní družina - zapsáno 100 žáků ve čtyřech odděleních.  

 
Školní jídelna - 500 strávníků, zajišťuje stravování žáků základní školy, mateřské školy, zaměstnanců 
organizace a cizích strávníků. 
 

 

Členové Školské rady  

Volby proběhly koncem roku 2014, příští se budou konat na podzim roku 2017. 

Za rodiče (zákonné zástupce žáků) byli zvoleni:     Jana Šimečková a Tomáš Kramář. 

Za pedagogický sbor byly na pedagogické radě zvoleny:    Mgr. Pavla Franková a Mgr. Jana Halfarová.  

Za zřizovatele /Obec Bolatice/ byli jmenováni:      Radim Plaskura a Kristian Uvara. 

 
Paní Jana Šimečková byla zvolena předsedkyní Školské rady na 1. zasedání všech členů dne 13. 1. 

2015. 

 

Během školního roku se uskutečnily tři 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.  

 

 

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 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.  
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II. Údaje o pracovnících organizace - základní škola 
 
Počet pedagogů celkem: 33, z toho nekvalifikovaných: 0 

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 
 

Třídní učitelé: 

1.A Mgr. Martina Kornelová 

1.B Mgr. Markéta Wránová 

1.C  Mgr. Marta Brandysová 

2.A Mgr. Gabriela Elblová 

2.B Mgr. Věra Šafarčíková 

3.A Mgr. Silvie Běláková 

3.B Mgr. Pavla Jarošová 

4.A Mgr. Lucie Migotová 

4.B Mgr. Jarmila Náhliková 

5.A Bc. Šárka Gargošová 

5.B  Mgr. Jana Halfarová 

 

 

6.A Mgr. Ivana Kramářová 

6.B Mgr. Lenka Jordánová 
7.A Ing. Eva Dřevjaná 

Mgr. Andrea Pavlíková,  
7.B Mgr. Kamila Dominiková 

8.A Mgr. Silvie Wawrzinková  

8.B Mgr. Pavel Pavera 

9.A Mgr. Pavla Franková 

9.B Mgr. Stanislav Halfar 

  

  

 

   

Ostatní pedagogičtí pracovníci:  

Mgr. Věra Güntherová  

Ing. Eva Dřevjaná 

Mgr. Jana Kubatková 
Mgr. et Bc. Michaela Bumbová 
Luiza Králová 
Mgr. Alena Návratová 
Mgr. David Neuvald 

Veronika Lehnertová (asistent pedagoga) 
Marcela Halfarová (vychovatelka školní družiny) 
Petra Ballarinová (vychovatelka ŠD) 
Marta Antošová (vychovatelka ŠD) 
Bc. Zuzana Klöslová (asistent pedagoga, 
           vychovatelkaŠD)

 
 

Ostatní zaměstnanci školy 

K vedení účetnictví využíváme externí účetní kancelář (zejména z důvodu, že se organizace je plátcem 

DPH). Administrativní pracovnici pro vyřizování veškeré agendy zastává paní Jana Ballarinová a 

hospodářkou školy je paní Marta Antošová (zkrácený úvazek) má na starosti vedení školní matriky, 

vyřizování běžné korespondence a inventarizaci majetku školy. O úklid školních budov, včetně 

tělocvičny a nové sportovní haly, se stará pět uklízeček (pracují na zkrácené úvazky). Veškerou údržbu 

budov a prostoru areálu školy má na starosti  školník - údržbář  a jeden další pracovník - provozář. 
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III. Přijímací řízení 
 
 

Zápis do prvního ročníku 

 

V úterý 26. ledna proběhl zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2016/2017. Děti i jejich rodiče 

měli při této příležitosti možnost prohlédnout si školu a jednotlivé třídy, navíc si pro ně žáci devátých 

tříd připravili pěkné přivítání. Na několika stanovištích si děti mohly vyzkoušet své dovednosti a 

přitom se i pobavit. Tématem letošního zápisu byla „Olympiáda v Riu“.  

K zápisu se dostavilo 60 žáků, z tohoto počtu bylo 14 dětí po jednoročním odkladu povinné školní 

docházky. V září nastoupilo do dvou prvních tříd celkem 51 nových žáků. 

 

 

 
IV. 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 přípravy na novelu zákona týkající se inkluze žáků se SVP. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů, 

které pro ně byly vypracovány s ohledem na doporučení v odborných posudcích. 

 

Volitelné předměty:  

   Sportovní hry 

Informatika 

   Křesťanská výchova 

   Estetická výchova 
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Dotace hodin pro jednotlivé předměty 
 

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 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 

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 
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Průměrný prospěch v jednotlivých třídách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Přehled celkového prospěchu žáků v porovnání s minulým rokem 

 
- Jeden žák absolvuje povinnou školní docházku v zahraničí (8. ročník), proto v celkovém 

součtu není uvedeni.  
 
Hodnocení chování 
Ve školním roce 2015/2016 byly uděleny dva snížené stupně z chování (druhý stupeň - uspokojivé).  
 

Třída 
I. POLOLETÍ II. POLOLETÍ 

Počet žáků Průměrný prospěch Počet žáků Průměrný prospěch 

1.A 17 1,000 17 1,034 

1.B 20 1,000 20 1,071 

1.C 23 1,000 23 1,037 

2.A 28 1,031 28 1,089 

2.B 27 1,065 28 1,107 

3.A 25 1,169 25 1,200 

3.B 24 1,088 24 1,130 

4.A 27 1,259 27 1,209 

4.B 26 1,332 26 1,350 

5.A 19 1,368 19 1,389 

5.B 20 1,585 19 1,584 

6.A 23 1,507 23 1,634 

6.B 23 1,475 23 1,514 

7.A 20 1,450 20 1,468 

7.B 18 1,401 18 1,480 

8.A 20 1,519 20 1,553 

8.B 15 1,618 15 1,662 

9.A 22 1,489 22 1,606 

9.B 20 1,544 20 1,663 

celkem 417 1,311 417 1,357 

Ročník Počet  
Vyzna-
menání 

 Prospělo  
Nepro-
spělo 

 

 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 

1. 56 60 60 50 1 0 0 0 

2. 49 56 48 54 1 1 0 1 

3. 54 49 46 45 8 4 0 0 

4. 39 53 29 38 10 15 0 0 

5. 47 38 19 20 18 18 0 0 

6. 38 46 26 24 12 22 0 0 

7. 36 38 14 23 21 15 0 0 

8. 43 34 21 16 22 18 0 0 

9. 39 42 21 19 18 23 0 0 

Celkem 401 416 278 289 111 116 0 1 
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V. Realizované projekty 
 

 

ŠIKOVNÉ RUCE 

registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0456 

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím 
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.      

Realizace projektu probíhala od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015.      

Celkové výdaje projektu představují částku 204 112 Kč.        

Projekt se zaměřoval na technickou výchovu vyučovanou na škole, tzv "dílny". Díky financím tohoto 
projektu byla školní dílna vybavena zcela novým ručním nářadím pro žáky. Pořízeny byly rovněž 
elektrické nástroje pro přípravu polotovarů ze dřeva, plastu a kovu. Žáci také připravovali pod 
vedením učitele portfólio výrobků, které bude využito při další výuce na škole.   

Projekt byl bez finanční spoluúčasti školy. 

 

ZKVALITNĚNÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ 

registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.1068 

 

Naše škola v roce 2015 rovněž uspěla s žádostí o dotaci na tento projekt, který byl financován              
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Realizace projektu proběhla od 1. 7. 2015 do 1. 12. 2015. 

Celkové výdaje projektu představují částku 986 961 Kč (bez spoluúčasti školy nebo zřizovatele). 

Projekt byl rozdělen na dvě části. První část byla zaměřena na pedagogické pracovníky vyučující cizí 
jazyk, na zlepšení jejich jazykové vybavenosti a nové metody a formy při výuce cizího jazyka. Tento 
kurz absolvovalo celkem devět učitelů naší školy. Cestovní náhrady pro zaměstnance byly pokryty 
rovněž prostředky projektu. Učitelé se kurzu účastnili v rámci své dovolené.   
  

Druhá část byla určena žákům, kteří měli možnost zúčastnit se zahraničního jazykového kurzu.  I když 
jsme   měli    schválených    pouze   30 žáků,  nakonec   se   nám   podařilo   uspořádat   zájezd    pro     
40 žáků v anglickém městě Oxford. Díky snaze uspořádat zájezd pro co největší počet žáků zde nebyly 
využity mzdové náklady, celá dotace šla tedy pouze na náklady spojené se zahraničními pobyty. 
Projekt byl v únoru 2016 kontrolován pracovníky MŠMT přímo v naší škole a nebyla zjištěna žádná 
pochybení.       

    

OVOCE DO ŠKOL 

Po celý školní rok dostávali žáci nižšího stupně v rámci projektu jednou měsíčně zdarma balíček ovoce 

a zeleniny. Firma, která se na projektu podílela, připravila pro žáky v říjnu v rámci projektu Dny zdraví 

také velmi pěknou prezentaci s ochutnávkou, na které se žáci velice zajímavým způsobem dověděli 

hodně poznatků o zdravé výživě a ochutnali nejrůznější ovoce i zeleninu. 
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MISTROVSTVÍ HLUČÍNSKA VE FLORBALU 2015 

V úterý 10. 11. 2015 se v hale základní školy konal již 5., tedy půlkulatý ročník tohoto turnaje žáků a 

žákyň základních škol. V letošním ročníku jsme evidovali celkem osm základních škol, které 

reprezentovaly své obce (města) - Hlučín Rovniny, Dolní Benešov, Oldřišov, Píšť, Bohuslavice, 

Štěpánkovice, Kobeřice a domácí Bolatice. Družstva byla rozdělena do dvou skupin po čtyřech, ve 

kterých se hrálo systémem každý s každým.  

Ze základních skupin postoupila družstva, která se utkala v semifinálových kláních. Ve skupině “A“ 

tyto příčky obsadily týmy Píště a domácích Bolatic, které postoupily na úkor týmu z Bohuslavic a 

Štěpánkovic.  

Ze skupiny “B“, která byla v letošním ročníku velice vyrovnaná, se do semifinále kvalifikovaly Kobeřice 

a loňský vítěz z Oldřišova, jen vinou horšího skóre do semifinále nedokráčela škola z Dolního 

Benešova. Turnaj tedy v základní fázi opustila družstva Štěpánkovic, Hlučína, Dolního Benešova a 

Bohuslavic.  

Po skupinové fázi turnaje začal tuhý boj o velký putovní pohár MISTRA HLUČÍNSKA a samozřejmě 

také o medailové příčky. V prvním semifinálovém střetnutí proti sobě nastoupila družstva z Píště a 

Kobeřic, postup do finále si zajistila škola z Kobeřic, když soupeře přehrála 2:4. V druhém semifinále 

se střetl domácí tým s Oldřišovem a po velmi dobrém výkonu přesvědčivě zvítězil poměrem 5:1. Svou 

formu ze semifinále si naši kluci bohužel nepřenesli do finálového klání, kde podlehli Kobeřicím a 

obsadili pak druhé místo. V zápase o třetí místo přehrál Píšť Oldřišov a zajistil si 3. místo. 

V pátém ročníku tak turnaj ovládla již pátá škola a MISTREM HLUČÍNSKA se pro rok 2015 stala ZŠ 

Kobeřice. Nejlepším hráčem byl vyhlášen domácí kapitán Šimon Ševčík a nejlepším brankářem byl 

zvolen Matouš Seidler z Oldřišova. 

Všech osm týmů si domů odvezlo poháry, diplomy a upomínkové předměty, první tři družstva také 

medaile a vítěz velký putovní pohár. Tento turnaj byl nejen sportovním kláním, ale zaměřoval se také 

na chování v duchu fair play. Rozhodli jsme se podpořit sport v jeho pravé podobě. Po celou dobu 

turnaje byly sledovány a hodnoceny projevy jednotlivých hráčů, trenérů nebo celých týmů. Ke 

sportování a turnaji patří čestný sportovní boj, umění přiznat prohru, vzdát hold soupeři a další. 

Podporována byla hra bez agresivity, podvádění a zesměšňování. Současně chceme již v zárodku 

zastavit jakékoliv projevy hrubosti a agresivity. Také byly připraveny červené unfair karty, které ani    

v letošním ročníku nebyly použity. 

 

ŽÁKOVSKÁ VÝMĚNA 

Spolupráce mezi naší školou, německou školou v Rendsburgu a polskou školou v Rudách trvá již od 

roku 2000. Výměnných pobytů se účastní zpravidla deset žáků a dva kantoři a jsou realizovány jednou 

ročně vždy v jiné zemi.  Ve školním roce 2015/2016 probíhalo setkání v německém Rendsburgu 

v termínu 23. - 29. listopadu 2015. Pestrý program, který pro ně připravili učitelé německé školy, ale 

také rodiče žáků, u kterých bydleli, jim umožnil poznat spoustu zajímavých míst v okolí. Žáky na této 

výměně doprovázela již tradičně paní učitelka Franková. 

 

KDO KOMPOSTUJE, NEZLOBÍ 

Projekt je zaměřen na oblast životního prostředí – environmentální výchovu a úspěšně pokračuje 

pátým rokem.  Má pozitivní ohlas u žáků i ostatních pracovníků školy. Žáci se rychle naučili využívat 

košů na bioodpad, a třídí tak všechny odpady do připravených nádob /sběrový papír, ostatní papír, 

plasty/. 
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU 

Celkem žáci ZŠ a MŠ nasbírali v 1. a 2. kole soutěže 41 510 kg starého papíru, což je o 3 tuny méně 

než v loňském roce. Všichni sběrači byli za velkou snahu odměněni a vítězné třídy měly navíc den 

ředitelského volna na společnou třídní akci a s finančním přispěním obce Bolatice podnikly výlet. 

Všem sběračům a rodičům za podporu této akce děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

 

RECYKLOHRANÍ 

Škola pokračuje v realizaci recyklačního programu RECYKLOHRANÍ. Cílem projektu je zvýšit povědomí 

o třídění odpadů a zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. 

Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (např. starý mobil, kalkulačku, 

elektrohračku, počítačové vybavení, drobné kuchyňské elektrospotřebiče a baterie). 

 

 

DEN ZDRAVÍ 

Začátkem října se žáci vyššího stupně zúčastnili v KD Bolatice velice zajímavé akce v rámci DNE 

ZDRAVÍ, kterou pořádá každoročně obec Bolatice. Obohatili tak své znalosti o funkcích lidského 

organismu a o důležitosti prevence při výskytu možných chorob. 

Následně si žáci nižšího stupně zpestřili výuku projektovým dnem, který se nazýval „Den zdraví“. Na 

jednotlivých stanovištích ve třídách a školní tělocvičně měli žáci možnost diskutovat o návykových 

látkách, třídili odpad, vyzkoušeli si být na chvíli nevidomými a zabývali se dalšími tématy, která se 

týkají zdraví. Děti z pátých tříd připravily pro ostatní chutné a zdravé pohoštění. Projekt probíhá již 

třetím rokem, svědčí to o velkém zájmu žáků a pozitivním hodnocení této akce pedagogickými 

pracovníky. 

TÝDEN MOBILITY 

Tento projekt pořádá obec Bolatice. Účastní se ho rovněž děti MŠ a žáci ZŠ spolu se svými učiteli i 

rodiči. Projekt je zaměřen na tyto aktivity: 

Sledování četnosti průjezdu aut obcí - zapojili se žáci 9. ročníku 

Besedy vedení obce s žáky - třídění odpadů, čistota ovzduší, bezpečnost v obci 

Bezpečně do školy - žáci 5. ročníku řeší bezpečnou cestu do školy  

Malování na asfal - zapojení dětí MŠ a mladších žáků 

Koloběžkové a in-line závody - určeny pro všechny zájemce 

 

MŮJ REGION, MÉ KRÁLOVSTVÍ 

Třída 7.B se pod vedením své třídní učitelky Kamily Dominikové zúčastnila soutěže „Můj region, mé 

království", kterou vydalo školní vydavatelství PUBLICOM, s.r.o. Soutěž byla vyhlášena pro Českou a 

Slovenskou republiku pro žáky základních škol a osmiletých gymnázií. 

Celá třída po dobu tří měsíců vyráběla plakát na dané téma a představila krásu a jedinečnost regionu 

Hlučínsko. Práce to byla opravdu veliká, zdlouhavá a náročná. Plakát musel splňovat dané podmínky, 

hodnotila se kreativita, obsah, nápad a zpracování. Dílo muselo mít edukační hodnotu a mohlo být 

zpracováno jakýmkoliv způsobem. Hnacím motorem pro třídu byla vidina prvního místa, což byl výlet 

do ZOO Vídeň pro celou třídu na konci školního roku 2015/2016. A co dodat na závěr? Hurá- 1. místo 

- vyhráli jsme a jeli do Vídně... 
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PROJEKT PROTI KOUŘENÍ 2016 

V prvním červnovém týdnu si žáci devátých tříd měli možnost vyzkoušet, co obnáší povolání učitele.   

V rámci Dne bez tabáku, který připadá na 31. května, si žáci vytvořili projekt o kouření, ve kterém se 

snažili žákům nižších ročníků (4. - 8. třída) prostřednictvím prezentací, dotazníků, testů, kvízů a her 

přiblížit problematiku kouření. Cílem celého projektu bylo poukázat na rizika kouření, zlepšit 

informovanost dětí a seznámit je s následky kouření na lidském těle. Akce se deváťákům podařila, 

dětem se projekt líbil, diskutovaly, poslouchaly a někdy si i postěžovaly na své rodiče a blízké, kteří    

v jejich blízkosti kouří a ony s tím nemůžou nic udělat!! Toto je téma k zamyšlení. 

 

TELEVIZNÍ SOUTĚŽ BLUDIŠTĚ 

Ve čtvrtek 4. 2. jsme se zúčastnili natáčení pořadu Bludiště v Ostravě  Radvanicích. Když jsme asi v 

8:15 dorazili na místo, ujala se nás slečna z televize a vzala nás do kostymérny a maskérny. Poté už 

nás čekalo samotné natáčení. Nejdříve jsme točili bez diváků kvůli ušetření času laserové bludiště, po 

kterém přišli do studia také ostatní a pokračovalo se podle klasického pořadí soutěží v Bludišti. I 

přesto, že jsme měli za soupeře v prvním díle družstvo, které už mělo na svém kontě jednu výhru, 

dokázali jsme ho porazit a vybojovat si tak postup do dalšího kola. V odpoledním natáčení druhého 

dílu jsme opět zazářili a vyhráli s velkým náskokem nad týmem z Žulové. Celkově bylo natáčení 

neskutečně zábavné. 
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VI. Další aktivity pro žáky 
 

 

OSLAVY DNE DĚTÍ 

Letošní oslavy Dne dětí proběhly na naší škole v pátek 3. 6. 20156. Hned ráno se žáci shromáždili 

v kulturním domě, kde je čekal stejně jako v loňském roce velmi zajímavý program. Tři soutěžní 

družstva měla za úkol prokázat své schopnosti a vědomosti v šesti různých soutěžních úkolech. 

Žádaným zpestřením programu pro žáky byla jistě účast družstva učitelů. Žáci velice uvítali 

zprostředkování promítání průběhu soutěží na dvě velká promítací plátna, takže všichni dobře viděli a 

navíc si mohli připadat jako v nějaké televizní show. Stejně tak je velmi zaujal hlavní moderátor 

soutěží – pan starosta Mgr. Herbert Pavera, který většinu soutěží také připravil. Pozadu nezůstal ani 

jeho kolega moderátor, Filip Klapetek, kterého si zvolili samotní žáci. Zvítězilo družstvo učitelů, ale 

velký potlesk publika sklidili naprosto všichni účastníci. Po skončení akce přešli žáci do areálu školy a 

věnovali se dalším připraveným třídním programem, do kterých se mohli zapojit všichni.  

Na nižším stupni se akce konala v prostorách školy. Žáci byli rozděleni do smíšených družstev, ve 

kterých byli zástupci ze všech ročníků. Úkolem každé skupiny bylo projít všechna stanoviště a plnit 

zajímavé úkoly zaměřené na vědomosti, dovednosti či zručnost žáků. Těm se program líbil, a to bylo 

to hlavní. 

 

LYŽAŘSKO - SNOWBOARDOVÝ KURZ 

V polovině února se žáci 7. tříd vypravili na lyžařsko-snowboardový kurz do Ski areálu Grúň ve Starých 

Hamrech. V letošním roce bylo počasí zimním sportům nakloněno a nemuseli jsme se obávat              

o dostatek sněhu. Každoročně nabízíme i výuku snowboardingu, o který je mezi žáky značný zájem. 

Všichni žáci zvládli teoretické i praktické základy. Výuka lyžování i snowboardingu byla zajištěna 

kvalifikovanými instruktory z řad pedagogických pracovníků školy. Tento kurz není koncipován pouze 

jako výuka lyžování, ale i jako zábavná forma “adaptačního kurzu“, který posílí vzájemné vztahy mezi 

třídami jednoho ročníku. 

 

KULTURNÍ PROGRAMY 

Každý školní rok žáci navštíví jedno divadelní představení buď ve Slezském divadle v Opavě, nebo 

v Divadle J. Myrona v Ostravě. Tato představení svým obsahem navazují na ŠVP v předmětu český 

jazyk. V uplynulém školním roce zhlédli žáci vyššího stupně představení Happy pomáda a žáci nižšího 

stupně Včelí medvídky.  

K častým aktivitám žáků v rámci výuky patří také návštěva knihovny v Bolaticích, kde probíhá mnoho 

dalších setkání s autory, besedy s knihovnicemi a další zajímavé aktivity. 

 

 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE 

Krásný rituál „Pasování prvňáčků na čtenáře“ proběhl v pátek 10. 6. 2016 v knihovně. Všichni žáci se 

sešli slavnostně ustrojeni v obřadní síni, kde je přivítala paní knihovnice Jana Štěpáníková. Nejdříve 

museli žáci odpovědět na záludné otázky paní knihovnice a pak je pan starosta Herbert Pavera 

slavnostně pasoval na čtenáře. 
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SETKÁNÍ GENERACÍ 

V adventním čase se konalo ve škole již tradiční setkání zástupců různých generací. V příjemné 

předvánoční atmosféře se neslo povídání deváťáků s našimi hosty o tom, jak se žilo dříve a jak dnes, 

jaké vánoční dárky dostávali, jak trávili svůj volný čas, jak se rozhodovali pro svá budoucí povolání. 

Děkujeme všem účastníkům za to, že věnovali svůj čas našim žákům a byli ochotni podělit se o své 

zkušenosti a vzpomínky. Ve spolupráci s panem starostou organizovala besedu paní učitelka 

Kramářová. 

KURZ PLAVÁNÍ 

Výuky plavání se účastní žáci 3. a 4. ročníku, výuka probíhá v Aquaparku Buly arény v Kravařích. Kurz 

probíhá ve spolupráci s Plaveckou školou Hastrmánek ve druhém pololetí školního roku. 

 

BESEDA O JAPONSKU 

Velice zajímavé bylo povídání o Japonsku s manželi Vitáskovými, kteří v zemi i se svými dětmi žijí a 

pracují. Vyprávění bylo doplněno i ukázkami tamějších zvyklostí a ukázkou oblečení, ve kterém byli 

manželé oblečeni. Účastnili se žáci 2. ročníků.  

 

DEN ZEMĚ 

Tato celoškolní akce probíhá každoročně ve spolupráci s obcí Bolatice. Žáci, ale i jejich rodiče se 

zapojují do úklidu školního i obecního prostranství – hřiště, cesty, černé skládky apod. Podílejí se na 

výsadbě nových stromků a úpravě zelených ploch. Žáci tak navazují na ŠVP a environmentální 

výchovu, kterou se díky tomuto dni učí v praxi.    

Součástí ekologické výchovy je také sběr starého papíru. Sběrová akce proběhla /jak již bylo 

uvedeno/  ve dvou etapách a letos bylo nasbíráno přibližně 41,5 tun papíru.  Hodně pomohli také 

rodiče, ceníme si jejich velmi aktivního přístupu. 

 

 

CHARITATIVNÍ A DUCHOVNÍ ČINNOST 

Sběr plastových víček probíhá ve škole od začátku školního roku a budeme v něm pokračovat i 

nadále.  Vyhověli jsme žádosti místní maminky a víčka odevzdáváme na pomoc Emmě, abychom pro 

ni přispěli na nákup potřebného vybavení. 

Skutečný dárek. Tímto projektem se žáci angažovali v nákupu potřebných věcí. Vše putovalo do 

sbírky Skutečná pomoc, díky níž Člověk v tísni pomáhá potřebným lidem nejen v chudých zemích 

světa, ale také v ČR. Všechny Skutečné dárky symbolizují určitou formu pomoci, od kozy pro chudou 

rodinu v Africe, přes léky pro nemocné nebo bezpečný porod, až po doučování dětí z chudých rodin   

v ČR. Proto jsou rozděleny do pěti kategorií vyjadřujících oblasti naší společné pomoci – VODA, 

ZDRAVÍ, ŠKOLSTVÍ, OBŽIVA a ČESKÁ REPUBLIKA. 

Pomoc misiím 2015. Žáci prodávali v kostele výrobky, které vyrobili ve škole v křesťanské výchově, 

pracovních činnostech nebo družině. Sbírka byla určena na pomoc misiím pro naši bolatickou rodačku 

sestru Barboru do Paraguaye. 

Adopce na dálku. Je forma dobročinnosti, jejíž podstatou je pravidelná finanční podpora chudých 

dětí za účelem jejich vzdělávání. Podle zprávy, kterou jsme obdrželi, Robin úspěšně ukončil základní 

vzdělání a pokračuje v dalším studiu na vyšším stupni. To se podaří jen menší části dětí.  
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Putování do Betléma se starozákonními postavami. V době adventní proběhlo 12 setkání na ranních 

mších, které byly zaměřeny na seznámení s 12 postavami Starého zákona. Pravidelně se účastnilo 

více než 60 dětí nižšího i vyššího stupně. Po mších byla zajištěna pro děti společná snídaně ve školní 

jídelně.  

 

Po dohodě pedagogického sboru a žákovského parlamentu jsme se dále rozhodli (pokud to bude 

možné), že budeme podporovat zejména místní spolužáky s handicapem. 

 

CANISTERAPIE 

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou 

náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb. Canisterapie může mít 

formu individuální nebo kolektivní. Využívá se různých druhů plemen, s průkazem původu, ale i bez 

něj. Žáci se zúčastnili besedy, kterou pro ně připravila paní Šárka Blokeschová. Kromě zajímavého 

povídání mohli vidět i praktické ukázky výcviku psů. 

 

BESÍDKY PRO RODIČE 

Vánoční besídky pro rodiče připravili žáci nižšího stupně pod vedením svých třídních učitelek. Velice 

pěkná vystoupení žáků pak byla doplněna „pracovní dílnou“ (žáci společně s rodiči vyráběli vánoční 

ozdoby) nebo jinými vhodnými aktivitami. Ke konci školního roku si některé třídy znovu připravily pro 

rodiče velice pěkný program, ve kterém předvedly své herecké a pěvecké umění. 

 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ 

Před Vánocemi si žáci vyššího stupně společně zazpívali na chodbě školy. Každá třída si připravila 

koledu nebo píseň, žáci 9. ročníku zpestřili program i tancem. Toto pěkné rozloučení před vánočními 

prázdninami organizovala paní učitelka Věra Güntherová. 

 

VEŘEJNÉ FÓRUM 

Žáci 9. ročníku se v květnu zúčastnili veřejné schůze občanů v Kulturním domě v Bolaticích. Na 

programu, do kterého se mohli také zapojit, byla diskuse o životě v obci a možnostech řešení 

některých aktuálních problémů. Žáci mohli vyjádřit svůj názor na nejpalčivější nedostatky obce           

a rovněž diskutovat o možnostech jejich řešení. Postupně se tak nejstarší žáci naší školy začleňují 

mezi aktivní občany obce. 

 

ODBORNÉ A VÝCHOVNÉ PROGRAMY 

 Preventivní program „Buď OK“  

 Hasík  

 Besedy s panem starostou 

 Les a lesní hospodářství 

 Beseda s lékaři 

 

 Nebezpečný internet  

 Trestní právo 

 Geologie 

 Giganti – muzeum Opava 

 a mnoho dalších 

 

Na těchto výukových programech se podílejí odborníci na určenou tematiku, a proto jsou velice 

vhodným zpestřením výuky s pozitivními důsledky.  
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ZOO OSTRAVA 

Žáci školy navštěvují Zoologickou zahradu v Ostravě. Volná prohlídka je doplněna interaktivním 

programem, který připravují zaměstnanci ZOO podle věku a zájmu žáků. Nabízené programy jsou 

zajímavé, žáci získají hodně poznatků o životě zvířat.  

 

NÁVŠTĚVA SLEZSKÉHO MUZEA V OPAVĚ 

V pondělí 7. 10. 2015 navštívili žáci třetích tříd Slezské zemské muzeum v Opavě. Kromě mnoha 

zajímavostí, které se tam dozvěděli, a mnoha zajímavých ukázek to byla pro ně netradiční exkurze, 

jelikož cestu do Opavy i zpět jeli vlakem. 

 

LANDEK PARK OSTRAVA 

Žáci pátých tříd navštívili v rámci výuky přírodovědy Hornické muzeum v Ostravě. Tato exkurze je 

vždy velice prospěšným obohacením výuky a žáci získají mnoho nových poznatků. 

 

 

SPORTOVNÍ DEN PRO ŽÁKY A RODIČE 

V sobotu 12. 9. 2015 se konal v areálu školy třetí ročník velkého sportovního dne v rámci projektu 

„MARATON OVOV" (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). V rámci maratonu si všichni účastníci 

poměřili své síly v deseti nelehkých disciplínách. Vzhledem k příznivému počasí jsme registrovali 

bezmála stovku soutěžících od 3 do 61 let. Jsme velice rádi, že jsme měli možnost ve škole přivítat 

děti společně se svými rodiči, některé dokonce v roli dočasných soupeřů. Úspěšní sportovci obdrželi 

krásné medaile. Všem soutěžícím děkujeme za účast, výborné sportovní výkony a dobrou náladu. 
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VII. Výsledky soutěží a olympiád 
 

Během školního roku se žáci zapojili do těchto soutěží: 

 

 Olympiáda z dějepisu  

 Matematická soutěž KLOKAN 

 Olympiáda z jazyka českého  

 Matematická olympiáda 

 Olympiáda ze zeměpisu   

 Biologická olympiáda 

 Zahrádkářská soutěž   

 Šachový turnaj 

 Eurorebus    

 Recitační soutěž 

 Olympiáda z jazyka anglického 

  
 

Naše škola se pravidelně účastní všech okresních kol olympiád. Do mnoha dalších vědomostních 

soutěží se žáci zapojili formou on-line testů a dotazníků. 

I v uplynulém školním roce byl jednoznačně nejúspěšnějším žákem školy ve vědomostních soutěžích 

žák 9.B Marek Zajíček. Největším úspěchem bylo 1. místo v okresním kole Biologické olympiády a 

postup do krajského kola, kde Marek toto umístění potvrdil a dokázal rovněž zvítězit. Marek uspěl i 

v jiném “oboru“, když dokázal obsadit 2. místo v okresním kole Dějepisné olympiády v Opavě a 

postoupil do krajského kola. Marek se na soutěž velmi pečlivě připravoval a v silné konkurenci velmi 

dobře reprezentoval naši školu a obsadil celkové 2. místo v kraji. V okresní Zahrádkářské soutěži se 

umístil na výborném 3. místě. 

Dalším velice úspěšným řešitelem vědomostních soutěží se stal Michael Ceplý, který se umístil 

v okresním kole Zeměpisné olympiády na 1. místě, v krajském kole soutěže se umístil na celkovém 7. 

místě. A dále se mu dařilo společně s týmem osmých tříd na soutěži Eurorebus. 

 

EUROREBUS /aneb škola hrou s Českou spořitelnou/  

Na začátku školního roku se všechny třídy vyššího stupně naší školy zapojily do soutěže Eurorebus, 

které se každoročně účastní třídy z celé ČR. Eurorebus prověří znalosti žáků z mnoha oborů, ale 

nejvíce ze zeměpisu. Všechna školní kola žáci dělají on-line. Asi v půlce března jsou úspěšným třídám 

poslány pozvánky do krajského kola v příslušném kraji. Krajů je sice 14, ale Eurorebus musel kvůli 

velké účasti v Moravskoslezském kraji přidat ještě jedno místo konání, a to tak, že se krajské kolo 

koná v Ostravě i v Opavě. Během dubna se postupně konají všechna krajská kola. Letos se pro naši 

školu uskutečnilo 23. 4. v Ostravě, kde žáky rozdělili do příslušných kategorií. Jen nejlepší v 

jednotlivých kategoriích postoupili do celostátního finále – a nám se to povedlo! Konkurence byla 

obrovská, přesto se dvěma týmům podařilo probojovat do celostátního finále v Praze: třídě 9.A ve 

známém složení Michael Ceplý, Michal Krettek a Tereza Moravcová (letos jeli do celostátního kola už 

počtvrté) a třídě 8.A, kterou reprezentovali Josef Šimeček, Jakub Schiedek a Jana Sněhotová,                

a vybojovali dokonce bronzovou medaili.  

Dne 6. června se postupující do celostátního kola, vydali do Prahy. Po registraci vyplňovali testy, které 

byly o hodně těžší než v krajském kole. Čekání na výsledky jim svým poutavým vyprávěním pomohl 

zkrátit český horolezec Marek Holeček. Naše škola jako celek se umístila mezi všemi základními 

školami v ČR na 4. místě! Tým 9.A obsadil 20. místo a  8.A skončila na 39. místě ve své kategorii....      

V rámci celého Česka to jsou naprosto úžasné výsledky. Po celkovém ukončení soutěže si prošli 

Václavské a Staroměstské náměstí. 
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SPORT VE ŠKOLE 

 

Naše škola má velmi dobré zázemí jak pro výuku tělesné výchovy a sportovních her, tak pro samotné 

sportovní vyžití žáků po skončení výuky. Díky tomuto zázemí a neustálé snaze o jeho údržbu je naše 

škola jedním z nejaktivnějších organizátorů sportovních soutěží a turnajů v našem okrese. Nejedná se 

pouze o soutěže v rámci Asociace školních sportovních klubů (AŠSK), ale i soutěže pod záštitou 

sportovních svazů nebo MŠMT. Některé soutěže sami organizujeme a mezi školami na Hlučínsku jsou 

velmi oblíbené a vyhledávané. Dále ve škole díky přispění obce Bolatice funguje ročně na 25 

zájmových kroužků, z nichž je minimálně 10 sportovních.  

 

Atletický čtyřboj - finále chlapci 

Okresní finále pro mladší závodníky (ročníky 2002 - 2005) se konalo na Tyršově stadionu v Opavě ve 

středu 11. 5. 2016 a účastnilo se ho 12 nejlepších družstev ze základních kol. Naši čtyři závodníci i 

přes značnou nervozitu před úvodní disciplínou sprintu na 60 m potvrdili svou formu a průběžně se 

ujali 4. místa. Po výkonech ve skoku vysokém a dalekém tuto pozici potvrdili. A po v pořadí 3. 

disciplíně (hod míčkem) stále drželi krásnou 4. příčku. Nakonec byl odstartován i běh na 800 m, který 

naši kluci nezvládli úplně dle svých představ a pohoršili si celkově o jednu příčku. I tak je 5. místo 

nejlepším umístěním po dlouhých letech a navíc byla naše škola 1. mezi "vesnickými" školami. K 

tomuto úspěchu rozhodně pomohla i venkovní tartanová dráha, kde můžeme v rámci tělesné 

výchovy trénovat dálku a sprinty. Gratulujeme k perfektnímu výsledku a těšíme se na příští sezonu. 

Družstvo tvořili:  Denis Kramář, Vít Baránek, Josef Šimeček, Viktor Vencl (nejrychlejší sprinter okresu), 

Přemek Řehánek (účast v základním kole). 

 

Atletický čtyřboj - finále dívky 

Okresní finále v atletickém čtyřboji absolvovaly ve čtvrtek 12. 5. 2016 i starší dívky (ročníky 1999 - 

2002) a stejně jako u chlapců se soutěže účastnilo 12 nejlepších družstev okresu. Holky neměly příliš 

vydařený úvod, ale nevzdaly se a bojovaly až do závěrečného běhu na 800 m. V tomto běhu holky 

posbíraly tolik bodů, že se posunuly o tři příčky dopředu a umístily se na konečném 7. místě. Navíc se 

žákyně 9. třídy Sabina Balarinová umístila na 11. místě v jednotlivcích. Holkám děkujeme za 

předvedené výkony a pěkné umístění v okresním kole.  

Družstvo starších dívek: Marzollová Nikola, Balarinová Sabina, Motyková Veronika, Kocurová 

Kateřina, Kampíková Kateřina 

 

 

McDonald´s CUP 

V pátek 2. května se v Kobeřicích na fotbalovém hřišti odehrál turnaj mladších žáků ve fotbalu              

s názvem McDonald´s CUP. Úvodní los nám do skupiny přiřkl soupeře ze základních škol v Dolním 

Benešově, Bohuslavic a domácích Kobeřic. Po slušných výkonech se našim klukům podařilo vyhrát 

(9:0) nad Bohuslavicemi, ve zbylých dvou utkáních na soupeře nestačili, a obsadili tak 3. místo. 

Nevadí, počasí nám přálo, pěkně jsme si zahráli a příští rok se zapojíme určitě znovu. 

 

Minifotbal 

Starší žáci (7. - 9. třída) naši školu tentokráte reprezentovali v minifotbale. Nejdříve v pátek 22. 4. 

ovládli okrskovou skupinu, kde za sebou nechali soupeře z Dolního Benešova a Bohuslavic a 

vybojovali si postup do pondělního finále hraného na hřišti v Opavě-Kylešovicích. Tam kluci podali 

solidní výkony se třemi soupeři. Všechna tato utkání skončila nejtěsnějším rozdílem 1:0. Vyhrát se 
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nám však z těchto tří utkání podařilo pouze jednou, a tak jsme obsadili páté místo v okrese, což 

rozhodně není špatný výsledek! 

 

Street hockey - velké finále 

Ve čtvrtek 21. 4. jsme se vydali na velké finále tohoto turnaje. Do ostravské arény se dostavilo všech 

64 nejlepších škol, které se kvalifikovaly. Turnaj se hrál vyřazovacím systémem, tudíž každá prohra 

znamenala konec v turnaji. Na úvod jsme se utkali s celkem známým soupeřem z Ludgeřovic, kterého 

jsme bez potíží přehráli výsledkem 6:0, v dalším kole na nás čekala ZŠ Horní Bečva, kterou se nám i 

přes nepovedený úvod podařilo přehrát 3:2, a tak se dostat mezi posledních 16 nejlepších týmů. V 

dalším kole již byla nad naše síly ZŠ Dvorského Ostrava. I přes velké zklamání všech hráčů můžeme 

tento výsledek hodnotit velmi kladně, protože umístění mezi 9. - 16. příčkou z celého 

Moravskoslezského a Olomouckého kraje a také z okresu Vsetín je rozhodně krásný výsledek. Klukům 

děkujeme za předvedené výkony, příkladnou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších výher. 

 

Basketbalový turnaj mladších žáků 

Mladší žáci (6. a 7. třída) odehráli svůj basketbalový turnaj v tělocvičně ZŠ Rovniny v pátek 18. března. 

Ze čtyř škol, které se měly dostavit, přijely pouze tři, proto nás čekala pouhá dvě utkání. První zápas 

proti Bohuslavicím kluci zvládli na výbornou a bez větších obtíží dokázali zvítězit. Druhé utkání bylo 

velmi vyrovnané a konec utkání zůstal nerozhodný. Museli jsme tedy počkat, jak dopadne poslední 

utkání. A nedopadlo pro nás dobře, protože Hlučín porazil Bohuslavice výraznějším rozdílem než my a 

o skóre tak turnaj vyhrál před naší školou. Tak snad to vyjde příští rok. 

 

Basketbalový turnaj starších žáků 

V úterý 15. března 2016 se družstvo starších žáků vypravilo na okresní finále v basketbalu. Turnaj se 

uskutečnil v hale ZŠ Mařádkova v Opavě a zúčastnilo se ho šest nejlepších škol z našeho okresu. Na 

úvod náš čekal favorit celého turnaje, domácí ZŠ Mařádkova, které jsme po nervózním výkonu 

podlehli výrazným rozdílem. O postup ze skupiny jsme pak museli bojovat se ZŠ Kylešovice a ve velmi 

vyrovnaném utkání se bohužel štěstí přiklonilo na stranu soupeře, naši kluci prohráli 18:20 a obsadili 

tak celkové 5. místo v okrese Opava. Za toto umístění i nasazení, se kterým kluci celý turnaj odehráli, 

jim patří velká pochvala a poděkování za reprezentaci školy. 

 

Florbalový turnaj 6. - 7. tříd 

V pátek 11. 12. se u nás v hale uskutečnil další školní florbalový turnaj, tentokráte pro kluky ze 6. a 7. 

tříd. Přivítali jsme školy ze Štěpánkovic, Chuchelné a Bohuslavic. V letošním roce se zdá, že se nám 

štěstí otočilo zády, protože naše družstvo i přes dvě jasné výhry vybojovalo již poněkolikáté za sebou 

sice krásné, ale nepostupové druhé místo. 

 

Florbalový turnaj 3. - 5. tříd 

Listopad a prosinec se u nás ve škole nese v duchu sportovních klání, a to především ve florbalu. 

Hned první prosincový den se odehrál turnaj žáků a žákyň z třetích až pátých tříd (Bohuslavice, 

Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Štěpánkovice). Ani v tomto turnaji našemu týmu nepřálo štěstí a již 

podruhé nepostoupilo do další fáze turnaje pouze vinou horšího skóre, a to o jedinou branku! Většina 

hráček a hráčů však může pokračovat i v příštím roce, tak snad jsme si již smůly vybrali dostatek. 
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Florbalový turnaj 1. - 5. třída 

V pátek 13. 11 se k nám do haly sjelo sedm základních škol, aby poměřily své síly v turnaji 

florbalových nadějí. Turnaj s názvem Think Blue Cup pořádá ve spolupráci se základními školami ČFU 

a je určen pro žáky a žákyně od 1. do 5. třídy. V letošním ročníku se našemu družstvu sice nepodařilo 

navázat na úspěchy z předchozích let, ale i přes svůj velmi nízký věk podali žáci pěkné výkony a 

umístili se na konečném čtvrtém místě. Velkou výhodou je, že tým v naprosto stejném složení může 

nastoupit i do příštího ročníku turnaje, někteří dokonce do dalších třech! 

 

Se školou na golf 

Ve dnech 18. 11. a 19. 11. proběhly na naší základní škole ukázkové hodiny golfu v rámci projektu 

České golfové federace (ČGF) Se školou na golf. Ukázky proběhly pod záštitou a za finanční podpory 

ČGF a zároveň za podpory Zámeckého golfového klubu Kravaře. Cílem tohoto zajímavého projektu je 

zábavnou a hravou formou oslovit děti středních, základních a mateřských škol, aby získaly povědomí 

o tom, co to vlastně golf je, že se nejedná o sport „pro horních 10 tisíc“, ale o krásný a celoživotní 

sport v přírodě, který spolu můžou hrát i rozdílné generace hráčů. 

 

Turnaj v halové kopané 

V pátek 20. 11 se v naší sportovní hale uskutečnil další ze série turnajů v rámci Asociace školních 

sportovních klubů, tentokráte ve futsalu pro žáky ze šestých a sedmých tříd. V tomto ročníku se u nás 

střetly školy z Dolního Benešova, Bohuslavic, Kobeřic a samozřejmě Bolatic. Zápasy měly velmi 

vysokou úroveň, bohužel se našim klukům nepodařilo obsadit postupovou první příčku, ale vinou 

horšího skóre "jen" 2. místo. K pěknému umístění gratulujeme. 

 

Fotbalový turnaj - Coca-cola cup 

V letošním školním roce se naše škola zapojila do již tradičního fotbalového klání základních škol         

s názvem Coca-Cola cup. Hraje se velký fotbal na celé hřiště a do turnaje je zapojeno několik tisíc škol 

z celé České republiky. 

V letošním ročníku odehráli kluci ze 7. - 9. tříd celkem 2 turnaje. První z nich se jim podařilo vyhrát. 

Ten byl pořádaný na domácí půdě v pátek 2. října a postupně se nám podařilo porazit školy z Velkých 

Hoštic a Pusté Polomi. 

Další fáze soutěže se odehrála v úterý 20. října za velmi chladného počasí v Krnově, kde se utkali čtyři 

vítězové jednotlivých skupin. Ve velmi vyrovnaných duelech dokázali naši kluci dvakrát zvítězit 

(Krnov, Třemešná) a bohužel jednou podlehli soupeři nejtěsnějším rozdílem, a to je stálo postup do 

dalšího kola soutěže. I tak považujeme 2. místo za velký úspěch, klukům gratulujeme a děkujeme za 

reprezentaci školy. Poděkování patří rovněž trenérům mládežnických družstev, kteří žáky připravují 

ve svých týmech. 

 

In-line cup 

Žáci naší školy navštívili ve čtvrtek 17. 9. 2015 in-line park SAREZA v Ostravě. V tomto areálu se 

zúčastnili spolu se školou z Kietrze a Chuchelné Prajzského In-line cupu, který obsahoval celkem tři 

soutěže, a to jak jednotlivců, tak i sedmičlenných družstev. Mezi jednotlivci byli nejvíce výrazní Sabina 

Balarinová, Vojtěch Jaroš, Adam Koch a Denis Kramář, kteří obsadili jak první, tak ostatní medailové 

příčky. Žáci si odvezli celou hromadu zážitků z krásného areálu a celou řadu cen, které připravilo pro 

tuto akci město Ostrava. 
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Netradiční zimní olympiáda 
Dne 27. ledna 2015 se uskutečnila již tradiční Netradiční zimní olympiáda. Žáci nižšího stupně ZŠ byli 

rozděleni do dvou kategorií - 1. kategorii tvořili žáci prvních a druhých tříd a 2. kategorii tvořili žáci 

třetích a čtvrtých tříd.  Děti soutěžily v různých disciplínách - puzzle, lyžování, koulování atd. 

 

 

OSTATNÍ SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

Škola v rámci tříd nebo stupňů organizuje spoustu dalších, mnohdy netradičních sportovních klání. 

Mezi ty nejoblíbenější patří: 

vybíjená (i v rámci soutěží AŠSK), Švihadlový král, soutěž házedel, turnaj ve hře Ringo, olympiáda 

školních družin, štafetové běhy a mnoho dalších. 

 

Turistický klub 

Členy tohoto klubu jsou žáci nižšího stupně, vedoucí je paní učitelka Mgr. Markéta Wránová. V tomto 

školním roce podnikli řadu velice pěkných výletů a zažili mnoho zajímavého i poučného. 

K nejzdařilejším patří výlety na Pinkadélko s hledáním pokladu, výlet do sousední vesnice Bohuslavice 

a návštěva akce Den mláďat na Školním statku v Opavě. 

 

 

 

Zapojení do olympiád a soutěží, včetně výsledků naleznete vždy aktuálně na www.zsbolatice.cz. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsbolatice.cz/
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VIII. Zpráva výchovného poradce za školní rok 2015/2016 
 

 

Na dosažení výchovných a vzdělávacích cílů se podílí učitelé, výchovný poradce, vedení školy, 

metodik prevence sociálně patologických jevů, pedagogičtí asistenti ve spolupráci se zákonnými 

zástupci žáků. 

 

Výchovný poradce se zaměřuje především na oblast profesní orientace žáků, zajištění péče o žáky se 

specifickými poruchami učení, na žáky s tělesným postižením, řešení výchovných a výukových 

problémů. V letošním roce jsme opět zaznamenali nárůst počtu žáků se specifickými poruchami 

učení.  

 

Péči o žáky se specifickými poruchami učení zajišťují dyslektičtí asistenti a asistenti pedagoga.             

V letošním šk. roce bylo evidováno 30 integrovaných žáků. Ve spolupráci s třídními učiteli a 

zákonnými zástupci bylo v tomto šk. roce v rámci zajištění péče o žáky s výchovnými a výukovými 

problémy vyšetřeno v pedagogicko-psychologických poradnách celkem 28 žáků.  

 

Zvolit si budoucí povolání je velmi důležitý okamžik v životě každého člověka. Tomuto tématu se žáci 

věnují v 8. a 9. ročníku v rámci předmětu pracovní činnosti – svět práce. Během konzultací s žáky a 

zákonnými zástupci byly poskytnuty veškeré možnosti získání informací o hledaných oborech 

středoškolského studia. Důležité informace o středních školách a nabízených oborech získali 

vycházející žáci během prezentací zástupců středních škol během výuky. V listopadu jsme navštívili 

Informu v Opavě - prezentace středních škol a zároveň proběhla exkurze Střední školy technické         

v Opavě, kde si mohli žáci prohlédnout odborné učebny a dílny této školy. Žákům bylo umožněno 

navštěvovat dny otevřených dveří na zvolených středních školách. V dubnu navštívili chlapci 8. 

ročníku „Trh pracovních příležitostí“ na Středním odborném učilišti stavebním v Opavě. Pro chlapce 

zde byly připraveny ukázky řemeslných profesí. 

 

Povinnou školní docházku v tomto školním roce splnilo 42 žáků.  

 

Konečné umístění vycházejících žáků je následující:    gymnázia - 7 

       střední odborné školy - 29 

                     4-leté obory s maturitou - 1 

                     3-leté učební obory - 5 

  

Nedílnou součástí práce všech pedagogů je výchovné působení na žáky a zajištění preventivních 

opatření. Během školního roku jsme často řešili výchovné problémy, jejichž počet bohužel stále 

narůstá. Vážným problémem jsou vztahy mezi žáky ve třídách.  

Žáci 9. ročníku byli seznámeni s problematiku trestního a přestupkového práva besedou                        

s příslušníkem Městské policie z Kravař. 

Lepších výsledků je však možno docílit důsledností ve výchově žáků nejen ve škole, ale hlavně 

výchovou v rodině. 
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IX. Prevence rizikového chování 
  

Škola vyvíjí soustavnou aktivitu v prevenci rizikového chování, aby podpořila výchovné působení 

rodin žáků, jejichž vliv na chování dětí je zásadní. Snaží se co nejvíce eliminovat projevy rizikového 

chování ve škole a pokouší se svoje působení zaměřovat rovněž tak, aby si žáci zvyšovali odolnost vůči 

různým nezdravým vlivům. 

Škola měla vypracován Minimální preventivní program, jehož součástí je také Program proti 

šikanování. Ve škole působí Školní preventivní tým ve složení: ředitel školy, výchovná poradkyně a 

školní metodička prevence. Jeho členové poskytují v rámci svých kompetencí metodickou pomoc 

pedagogům a nabízejí konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům. Úzce spolupracují s třídními 

učiteli, ostatními pedagogy a podle potřeby i s odborníky při prevenci a při výskytu rizikového 

chování. Velmi dobrá vzájemná komunikace přispívá k včasnému odhalování problémů a k jejich 

řešení.  

Vždy usilujeme o maximální možnou spolupráci se zákonnými zástupci žáků. V tomto školním roce byl 

udělen dvěma žákům snížený stupeň z chování. Nevyskytla se neomluvená absence.  Pedagogové 

mají k dispozici odbornou literaturu a metodické materiály s danou tematikou. Ve škole je zřízena 

nástěnka, kde jsou uveřejněny kontakty na odborníky a další informační materiály s tematikou 

prevence. 

V oblasti řešení a prevence rizikového chování spolupracuje škola s řadou organizací, jsou to 

zejména: PPP Opava, OSPOD Kravaře, Renarkon Ostrava, Policie ČR Opava, Městská policie Kravaře, 

obec Bolatice a další.  

 V rámci ŠVP jsou témata prevence začleněna především do výuky jednotlivých předmětů. V tomto 

školním roce absolvovaly 4 třídy bloky prožitkových setkání v rámci dlouhodobého preventivního 

programu Buď OK. Tento program byl realizován Centrem primární prevence Renarkon a byl zaměřen 

zejména na komunikaci a vztahy ve třídě. Pozitivně byla hodnocena také beseda se spisovatelkou I. 

Březinovou o její práci na knihách s tematikou závislostí. Pro žáky 8. a 9. ročníku se konaly besedy 

zaměřené na trestní a přestupkové právo a také na problematiku kyberšikany. 

V oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu se uskutečnily již tradiční akce se zaměřením na 

ochranu zdraví dětí a jejich bezpečí: Den bez tabáku – projekt žáků 9. tříd pro žáky 4. – 8. ročníku, 

beseda s gynekologem, Týden mobility – Bezpečně do školy, Hasík, Den zdraví. Žáci se opět zapojili do 

řady charitativních akcí, např. Učíme se pomáhat, Květinový den, sběr víček.  

V rámci nespecifické prevence nabídla škola žákům široké spektrum zájmových útvarů a 

volnočasových aktivit. Prostřednictvím zástupců ve školní samosprávě se žáci mohli podílet na 

rozhodování o dění ve škole. 

 V průběhu školního roku se vyskytly a byly řešeny tyto případy rizikového chování: kouření 

elektronické cigarety na WC, záměrné poškození školního majetku, agresivní chování, případ chování 

se znaky počáteční šikany a 2 případy počáteční kyberšikany. Všechny případy byly řešeny v úzké 

spolupráci s rodiči žáků a jsou dále vyhodnocovány. 
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X. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
V minulém školním roce bylo vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeno zejména                         

na změny v RVP a samozřejmě k velmi diskutovanému tématu inkluze, dále k problematice využívání 

ICT jako možnosti pro zlepšení organizace výuky a také na zlepšování úrovně jazykových schopností. 

Všichni učitelé prošli školením na práci s počítačem, audiovizuální technikou a didaktickou částí.  

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. 

 
 
 
 

 
 
XI. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 
 
 
OSLAVY 55. VÝROČÍ OTEVŘENÍ NOVÝCH ŠKOLNÍCH BUDOV 

Na rok 2015 připadlo 55. výročí otevření nové školy, která byla poprvé slavnostně 

otevřena 1. 9. 1960. V rámci tohoto půlkulatého výročí jsme si připravili tři aktivity. 

 

Den otevřených dveří 

5. 12. 2015 probíhal ve škole Den otevřených dveří a zahájil tak oslavy 55. výročí 

otevření současných školních budov. V tento den se na výuku přišlo podívat přes 70 rodinných 

příslušníků našich žáků, ale i někteří bývalí studenti, kteří měli zájem podívat se, jak to ve škole 

vypadá v současnosti a co se od doby jejich školní docházky změnilo.  

 

Setkání bývalých a současných zaměstnanců 

Toto velice zajímavé setkání bylo na programu ve čtvrtek 10. 12. 2015 a byli jsme moc rádi, že se za 

námi do školy přišlo podívat mnoho známých tváří z řad pedagogů nebo ostatních zaměstnanců. Po 

prohlídce školy setkání pokračovalo v KD Bolatice, kde byl připraven kulturní program.  

 

Žákovská akademie 

V neděli 13. 12. 2015 odpoledne proběhla v kulturním domě Žákovská akademie k výročí 55. otevření 

nových školních budov, na které vystoupila většina žáků naší školy. K vidění byla rozmanitá a pečlivě 

secvičená vystoupení, která byla opravdu nádherná. Děkujeme všem žákům i jejich učitelům za čas 

strávený nad jejich přípravou. Poděkování patří rovněž rodičům žáků, kteří se na vystoupení přišli 

podívat. Na akademii jsme registrovali přibližně 700 diváků. 

Záznam z tohoto vystoupení můžete zhlédnout zde: https://vimeo.com/149169820 

 

 

https://vimeo.com/149169820
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ŠKOLNÍ SPOLEČENSKÝ PLES 

Pro rodiče žáků a všechny ostatní zájemce je pořádán v kulturním domě. Jsme velice rádi, že Školní 

ples získává každým rokem na oblibě a je o něj mezi občany Bolatic velký zájem. Výbornou taneční 

atmosféru navodila hudební skupina POHODA, během večera mohli účastníci zhlédnout taneční 

vystoupení našich žákyň. Akci pořadatelsky zajišťovali členové učitelského sboru a neoficiální sdružení 

přátel školy, které pravidelně s organizací plesu vypomáhá. Na tento ples bylo prodáno 205 

vstupenek. 

 

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY 

Za přítomnosti rodičů žáků a pana starosty probíhá tato akce v kulturním domě. Po krátkém 

kulturním programu, který je připraven žáky školy (jsou to žáci 1. ročníku a členové hudebního 

kroužku na škole), je vycházejícím žákům předáno vysvědčení a pamětní list. Nejlepším a 

nejaktivnějším žákům školy byla předána pochvala ředitele školy, někteří získali navíc věcnou 

odměnu. Na tomto rozloučení byli uděleny i pochvaly starosty obce včetně peněžní odměny a to 

Marku Zajíčkovi a Michaelu Ceplému výrazné úspěchy ve vědomostních soutěžích. Program končil 

společnou taneční zábavou. 

 

SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI 

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

hlavně o mládežnickou organizaci 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. 

 

 

 

 

 

XII.  Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
V tomto školním roce se inspekce nekonala. 

 
 
 
 
XIII. Základní údaje o hospodaření školy  

 
Schválená Zpráva o hospodaření za rok 2015 je dostupná v kanceláři školy a na Obecním úřadu 
Bolatice.  
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XIV.  Závěr  
 
Naši žáci byli úspěšní při přijímacím řízení i v řadě soutěží a olympiád. Škola organizovala okresní kola 

soutěží, významně se podílí i na charitativní činnosti. Věříme, že budeme i nadále úspěšní v integraci 

žáků s vývojovými poruchami učení a chování a budeme rozvíjet nadané žáky. 

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

nezanedbatelný přínos pro školu 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 přes dvacet 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.  

Jelikož je tento školní rok teprve mým druhým v pozici ředitele, rád bych poděkoval mé předchůdkyni 

paní Dagmar Tielové a všem jejím spolupracovníkům za to, že ze školy vytvořili 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 představitelů obce Bolatice, jejich ochoty do školy investovat a 

také díky osobnímu a lidskému přístupu zaměstnanců patří naše škola k tomu, čím se snad může 

obec Bolatice bez obav pochlubit. 

 

Zprávu sepsal a zpracoval: Mgr. David Neuvald, ředitel školy 

 

Zpracování zprávy  srpen 2016 

Projednání pracovníky školy 31. 8. 2016 

Předložení Školské radě  15. 9. 2016  

 

 

 

Schváleno Školskou radou dne 22. 9. 2016. 

        

 

 

 

 

 

Jana Šimečková, předsedkyně Školské rady         Mgr. David Neuvald, ředitel školy 

 

 

 

Přílohy: 

1) Školní družina 

2) Mateřská škola
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Příloha č. 1 

 

Školní družina 
 
Ve školním roce 2015/2016 bylo do ŠD zapsáno 100 dětí, které byly rozděleny do 4 odd.: 
1. odd. - vychovatelka Petra Ballarinová - celoroční projekt Začít spolu 
2. odd. - vychovatelka Bc. Zuzana Klöslová - celoroční projekt Začít spolu 
3. odd. - vychovatelka Marcela Halfarová - celoroční projekt Vyplouváme 
4. odd. - vychovatelka Marta Antošová - celoroční projekt Kluci a holky z jedné družiny  
 
Ve ŠD proběhly tyto akce:  
 
Olympiáda v Chuchelné 
V září se vypravilo jedenáctičlenné družstvo do nedaleké Chuchelné, kde se každoročně koná 
olympiáda školních družin. Soutěžilo se v klasické atletice, ale nejatraktivnější disciplínou byla 
bezesporu závěrečná štafeta všech družstev. Všechny děti si toto odpoledne užily a odměnou byla 
určitě i jízda vlakem, která vede krásnou lesní přírodou. 
 
Týden pro misie 
Také ve školním roce 2015/2016 proběhla ve všech odd. ŠD již tradiční a oblíbená akce Na pomoc 
chudobným dětem v Paraguayi. Děti si nejdříve povídaly a besedovaly o tom, že ve světě existuje 
také chudoba a nemají se všichni tak dobře jako my. Prohlíželi jsme si autentické fotky, které nám 
ukázaly, jak žijí a bydlí např. děti v Paraguayi. Potom jsme vyráběli jednoduché dárky a společným 
dílem všech zúčastněných se vybrala částka 28 500 Kč, která posloužila k zakoupení potřebných 
pomůcek a věcí v misijním centru v Paraguayi. Děti ukázaly, jak jsou velmi empatické a že dobrovolně 
chtějí pomáhat těm, kteří to potřebují.  
 
Vítání prvňáčků ve ŠD 
V říjnu se uskutečnila akce Vítání prvňáčků. Obě starší odd. si připravila pro nejmladší děti zábavný 
program. Jedni přednesli veršovanou pohádku F. Hrubína z knihy Dvakrát sedm pohádek a druzí 
zazpívali hudební verzi známého textu, který napsali Jan a Zdeněk Svěrákovi. Děti dostaly na památku 
malé dárky - bambulky z vlny a papírové, zápichové dráčky. Společně jsme si také zazpívali a celou 
akci jsme ukončili básničkou z vlastní tvorby dětí. 
 
Podzimní hrátky 
Podzim ve ŠD probíhal tak jako v minulých letech. Děti pozorovaly měnící se přírodu, pracovaly           
s barvami v různých výtvarných technikách, vyráběly věci, které patří k tomuto období. 1. odd. využilo 
padající listí k zábavnému listohraní, které je zavedlo do krásných míst bolatického skanzenu. I když 
se počasí tento den různě měnilo, vyzkoušeli jsme si brouzdání listím a nakonec jsme vytvořili krásné 
podzimní srdíčko plné radosti a barev. 2. a 4. odd. využilo prostory školní haly, kde si děti vzájemně 
změřily síly v různých zábavných a sportovních disciplínách. 3 odd. si připravilo Den pro celou rodinu. 
Všichni, kteří nás přišli do družiny navštívit, měli možnost poslechnout si veselé verše Jiřího Žáčka, 
zazněly i méně známé písně o podzimu a celé vystoupení jsme ukončili pohádkou O broučcích. Pak 
jsme si společně vyrobili obal na dárek a kdo chtěl zůstat, mohl si zahrát různé společenské hry.  
Tímto dnem jsme se rozloučili s podzimem. 
 
Vánoce ve ŠD 
Již k tradičním akcím ve ŠD patří neodmyslitelně vánoční den. Než ale tato chvíle nastala, děti se 
věnovaly takovým činnostem, které s Vánocemi úzce souvisí. V době adventní jsme si četli vánoční 
příběhy, děti poslouchaly a zpívaly koledy nebo písně se zimní tematikou. Nechyběly ani vánoční 
dílny, ve kterých se všichni učili vyrábět a zdobit dárky nebo vánoční přání pro rodiče. Odměnou pak 
bylo posezení u stromečku, kde na nás čekaly dárky.  
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Zimní olympiáda ve ŠD 
V lednu se ve ŠD uskutečnila zimní olympiáda v netradičních sportovních disciplínách. Tato akce se 
konala již poněkolikáté a u dětí se stala velice oblíbenou pro svou originalitu a jedinečnost. Letos 
kromě sportovních disciplín byly děti poprvé rozděleny do smíšených družstev, a tak se vzájemně 
seznamovaly až v průběhu samotného soutěžení. To taky vytvářelo jedinečnou a radostnou 
atmosféru a dětem tak ani nešlo o výhru jako o zábavu. A jaké sporty jsme letos zvolili?  
Opět jsme například lyžovali na papírových lyžích, vyzkoušeli jsme si krasobruslení na točících židlích, 
které nám rovněž posloužily i k jízdě v dvojbobu, a nechyběly ani sněhové - papírové koule a tradiční 
zapálení olympijského ohně. Všichni byli odměněni a spokojeni.  
 
Zdobení triček ve ŠD 
V zimních měsících se rovněž uskutečnila akce, při které si děti zdobily svá trička. Výtvarnou 
technikou tupování jsme nanášeli textilní barvy na jednobarevný podklad oděvů a s pomocí šablon 
tak vznikaly originální ozdoby. Během této akce se děti učily nejen zachovávat pracovní postup a 
dodržovat hygienické návyky, ale aby se celé dílo podařilo, musely být děti také soustředěné a 
trpělivé. Výsledek byl  pro všechny velkým překvapením. Každý si odnesl domů jedinečný a originální 
výrobek.  
 
Hry bez hranic 
V dubnu se uskutečnila mezidružinová soutěž Hry bez hranic, která proběhla v hale ZŠ Kravaře. 
Bolatickou družinu reprezentovalo 10 dětí ze všech čtyř odd. a o zábavu nebyla nouze. Tato soutěž je 
typická svými netradičními disciplínami a úkoly, ve kterých nejde jen o fyzickou zdatnost. Děti si 
mohly např. vyzkoušet, jak rychle dokáží pověsit prádlo s pomocí kolíčků nebo foukaly do kelímku na 
určitou vzdálenost. Radostně prožité odpoledne bylo umocněno i tím, že všichni obdrželi malý dárek.  
 
V jarních měsících jsme se kromě tradičních témat věnovali některým činnostem podrobněji. V 1. 
odd. pracovaly děti s projektem Příroda pod mikroskopem. Děti také mohly nahlédnout do 
přírodovědného koutku a povídaly si o zajímavostech ze života hmyzu.  
2. odd. si vyzkoušelo práci s netradičními technikami, jako je např. enkaustika, zajímavou činností 
byla také práce ze samotvrdnoucí hmoty. Výsledkem byla srdíčka pro maminky, která se dozdobila 
korálky a temperovými barvami. Další oddělení se věnovalo tématu Stůj, dej přednost v jízdě!, který 
se týkal hlavně naší bezpečnosti.  
Nejstarší odd. si pak pro nás všechny připravilo turnaj ve společenské hře Dobble.  
 
Nejrychlejší lanáček 
V květnu proběhl ve ŠD druhý ročník celodružinové soutěže O nejrychlejšího lanáčka. V lanovém 
centru školy proběhla třídní kola, do kterých se děti přihlásily na základě dobrovolnosti. Každý 
absolvoval dvě měřené dráhy a do celkové kvalifikace se nominovali soutěžící s rychlejším časem. 
Celkové vyhodnocení proběhlo ve dvou kategoriích - mladší a starší žáci - a největším překvapením 
pro vítěze byly opravdové medaile. Sladkou odměnu si ale zasloužili všichni.  
 
Závěr školního roku ve ŠD 
Závěr školního roku patřil již 4. ročníku soutěže Sympaťák - Sympaťačka ŠD. Děti svůj talent předvedly 
v různých oborech a disciplínách, a tak jsme mohli např. zhlédnout tanec, zpěv, hru na hudební 
nástroje, gymnastická a kouzelnická čísla a letos poprvé i fotbalové kousky. Soutěž hodnotily všechny 
vychovatelky a zástupce dětí z každé třídy. Moderování se letos zhostily dvě dětské moderátorky, 
které si na pomoc vzaly nejen filmovou klapku, ale i živého králíčka, který dodal celému vystoupení 
neobyčejnou atmosféru.  Touto akcí jsme se rozloučili se školním rokem 2015/2016. 
 

Zpracovala Marcela Halfarová, vedoucí vychovatelka školní družiny 
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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. 

O úklid a výdej stravy se staralo 6 správních zaměstnanců. 

1. třída Medvídci Jarmila Mlýnková 
2. třída Koťátka Eva Paverová 
 Ingrid Nováková 
3. třída Štěňátka Jana Herudková 
 Lucie Baránková 
4. třída Kuřátka Bc. et Bc. Nikola Návratová 
 Lucie Bršlicová 
5. třída Žabičky Věra Návratová  
 Bc. Lucie Vehovská 
6. třída Berušky Eliška Hříbková 
 Michaela Prasková 
7. třída Sovičky Iveta Komárková 
 Bc. Šárka Opoloná 
Ve funkci vedoucí učitelky mateřské školy pracovala Věra Návratová. Většina učitelek se účastnila 
vzdělávacích akcí pořádaných Krajským vzdělávacím centrem v Opavě. 

 

Výchovně vzdělávací program 

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem „Ty se mnou, já 
s tebou, my všichni společně“. Obsah vzdělávání je uspořádán do 5 integrovaných bloků, z kterých 
vychází učitelky při tvorbě třídních vzdělávacích programů (TVP).  

TVP jsou otevřené dokumenty, které respektují věk a možnosti dětí. V průběhu roku jsou podle 
potřeby doplňovány a upravovány. 

Preferujeme metody projektování, prožitkového učení, experimentování, tvořivých her, 
individuálních a skupinových činností. 

Výhodou je, že jsme vesnická MŠ, máme blízko k přírodě a hodně činností můžeme uskutečňovat 
venku. 

V souladu s analýzou loňského šk. roku jsme si pro tento školní rok stanovili tyto cíle: 

1. Prostřednictvím činností dětí vtahovat do užší spolupráce zákonné zástupce dětí i ostatní 
členy rodiny a více rozvinout komunikaci mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí – viz 
spolupráce s rodiči. 

 
2. Větší zaměření na environmentální výchovu – během celého roku jsme se co nejvíce snažili 

využívat naši přírodní zahradu. Děti měly možnost pozorovat stromy a jejich proměnu 
v každém ročním období, zapojit se do drobných pracovních činností (čištění potůčku, úprava 
větviček na tunelech, dosazování proutků apod.), ale také zkoumat drobné živočichy. Své 
pohybové schopnosti si nejraději rozvíjely v lanovém centru. Největším lákadlem stále 
zůstává potůček a jezírko, které děti využívají ke hrám s vodou a k pozorování drobných 
vodních živočichů. Děti velmi rády provádí různé pokusy a experimentují, v MŠ Borová si 
dokonce založily vlastní zeleninové a bylinkové truhlíky. Více jsme se v letošním roce zaměřili 
také na pečlivější třídění odpadů. Děti se učily třídit papíry do sběru a do popelnice (měly 
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vyčleněny odpadkové koše a krabice) a třídit plasty. V rámci Dne země se děti nejen zapojily 
do úklidu zahrady, ale také vyráběly z recyklovaného odpadu obrazy. Využíváme toho, že 
jsme vesnická MŠ, sbíráme přírodniny, které děti využívají při různých činnostech. 
Prostřednictvím vycházek a různých činností vedeme děti k uvědomění si důležitosti potřeby 
přírodu chránit a pečovat o ni.  

3. Logopedická prevence – v letošním šk. roce jsme se opět zapojili se svým projektem „Jazýček 
ti ukáže, co už všechno dokáže“ do rozvojového programu MŠMT Podpora logopedické 
prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016. Projekt vypracovaly pí. uč. Jarmila Mlýnková 
a Věra Návratová. I když jsme opět neuspěli, myslíme si, že tento problém je velmi aktuální a 
intenzivně se mu věnujeme. Máme v MŠ logopedickou asistentku, spolupracujeme se SPC 
pro vady řeči v Opavě, pravidelně jsou ve všech třídách zařazovány logopedické chvilky, 
dechová cvičení a s rodiči předškoláků řešíme případnou logopedickou péči. Protože přibývá 
dětí s vadami řeči, máme v plánu proškolit další 2 logopedické asistentky a dokoupit na třídy 
odbornou literaturu. 

 
V letošním roce MŠ navštěvovalo 169 dětí (25 dětí v MŠ Borová), do ZŠ odešlo 51 dětí a 6 dětí má 
odloženou školní docházku. Ve všech třídách jsou děti rozděleny podle věku, pouze v MŠ Borová je 
třída smíšená. Jedno dítě bylo vedeno jako integrované a byl pro něj vypracovaný individuálně 
vzdělávací plán. Paní učitelky spolupracovaly s rodiči a SPC pro vady řeči v Opavě. 

 

Aktivity mateřské školy a její prezentace na veřejnosti 
  
Kroužky pro děti – probíhají v odpoledních hodinách a nabízejí dětem činnosti, které není možno 
zařadit v dopoledním programu. 
 
Flétnička 

 v Bolaticích vedla pí. uč. Věra Návratová, zapsáno bylo 17 dětí, z toho 2 dětí z 1. a 2. třídy ZŠ. 
Na konci šk. roku byl pro rodiče uspořádán koncert, 

 v MŠ Borová vedla pí. uč. Šárka Opoloná, zapsáno bylo 8 dětí, které si pro své rodiče rovněž 
připravily koncert. 

Hallo 

 kroužek angličtiny, který vedla pí. uč. Lucie Vehovská, navštěvovalo 30 dětí. 
 
Logopedická poradna 

 probíhala pravidelně ve spolupráci se zákonnými zástupci dětí, kroužek vedla logopedická 
asistentka Jarmila Mlýnková. 

Školáček 

 v MŠ Borová probíhal pod vedením pí. uč. Ivety Komárkové. Kroužek pravidelně navštěvovalo 
všech 9 předškoláků. 

Tvořivé dílny 

 probíhaly čtvrtletně v MŠ Borová pod vedením p. uč. Ivety Komárkové a Šárky Opoloné a byly 
určeny rodičům a dětem z Borové. 

Gymnastika 

 kroužek probíhal v Bolaticích, vedla jej zkušená trenérka SK Gymnastika Špičková v Opavě. 
Taneční kroužek 

 probíhal v MŠ Borová pod vedením Přemysla Hladíka. 
 

Akce pro děti v rámci dopoledního programu 
 
Divadelní představení 

 pravidelně k nám se svými pohádkami jezdí divadlo Smíšek a divadlo Šikulka, 
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 se svým programem Vyčaruj mi pohádku přijel kouzelník Aleš Krejčí, 

 Loutkové divadlo v Ostravě navštívily děti ze 4., 5., 6. a 7. třídy, viděly představení Kocour 
Modroočko, pro děti z 1., 2. a 3. třídy byla připravena pohádka Broučci, 

 se svou pohádkou O chytré Pepině se nám v kulturním domě představilo divadlo Slunečnice, 

 děti ze 4. a 7. třídy navštívily výchovný koncert v KD Dolní Benešov. 
Mikulášská nadílka 

 proběhla ve spolupráci s Tomášem Bezděkem, Pavlem Kochem a slečnou Karolínou 
Bezděkovou. 

Vánoce v MŠ 

 společné koledování proběhlo na zahradě MŠ u živého vánočního stromku, pak jednotlivě ve 
třídách. 

Návštěva betléma 

 návštěvu kostela s prohlídkou betléma absolvovaly všechny třídy. 
Den dětí 

 proběhl v rámci zábavného dopoledne v jednotlivých třídách, společně pak děti v kině viděly 
pohádku Kniha džunglí. 

Výlety dětí 

 všechny děti se zúčastnily Veselého sportování U vodníka Slámy, 

 Jo-Jo park navštívily všechny děti, 

 zábavné dopoledne plné her a soutěží, které zajistila paní Silvie Hříbková, proběhlo na zámku 
v Kravařích a kromě nejmenších dětí se ho zúčastnily všechny děti. 

Návštěva solné jeskyně 

 pravidelně ji navštěvovaly děti ze 4. a 5. třídy. 
Návštěva 1. třídy ZŠ a ŠD 

 absolvovaly děti z předškolních tříd. 
Pes přítel člověka 

 se svými pejsky nás navštívila paní Šárka Blokeschová. 
Dopravní hřiště v Malých Hošticích 

  své dovednosti si mohly vyzkoušet děti ze 4., 5. a 7. třídy.  
Plavecký výcvik v Aquaparku v Kravařích 

 zapojilo se 32 dětí z Bolatic i Borové. 
Janáčkova filharmonie Ostrava 

 předškoláci se zúčastnili zábavně – vzdělávacího programu ostravské filharmonie. 
Lions - měření zraku 

 této nabídky využilo 101 dětí. 
Planetárium 

 děti ze 4., 5., 6. a 7. třídy navštívily zrekonstruované ostravské planetárium a viděly naučné 
programy Život stromů a Čokoládová planeta. 

Knihovna 

 nejstarší děti absolvovaly přednášku v místní knihovně. 
 
Akce pro děti a zákonné zástupce dětí v rámci tříd 
Výroba skřítků Podzimníčků 

 výstavka společné práce dětí a rodičů s využitím přírodnin, zapojily se 4., 5. a 6. třída. 
Předvánoční posezení 

 proběhlo formou tvůrčích dílniček na všech třídách. 
Den matek 

 vystoupení dětí pro maminky a babičky proběhlo v různých formách ve všech třídách. 
Přednáška Mgr. Zuzany Pavelové spojená s ukázkou práce s dětmi 

 byla určena rodičům předškoláků. 
Koncert Flétniček 
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  konal se pro rodiče dětí, které navštěvovaly kroužek. 
Dny otevřených dveří 

 proběhly v předškolních třídách před zápisem dětí do 1. třídy ZŠ. 
Malý předškolák 

 byl určen rodičům, kteří váhali s nástupem svého dítěte do 1. třídy ZŠ. Probíhal v beruškové   
a žabičkové třídě a 4 lekcí se zúčastnilo se svými dětmi celkem 18 rodičů. 

Slavnostní rozloučení se školáky 

 proběhlo v předškolních třídách, kde byly děti pasovány na „školáky“. 
Námořnické rozloučení se školním rokem 

 konalo se na zahradě MŠ ve spolupráci s rodiči, kteří pomáhali se soutěžemi. 
 
Akce pro veřejnost 
Malování na asfalt 

 akce se koná v rámci Evropského týdne mobility a tentokrát se jí zúčastnilo 90 dětí. 
Drakiáda 

 konala se pro všechny děti v Bolaticích i na Borové. 
Uspávání broučků 

 pro všechny děti si akci připravily pí. učitelky z Borové. 
Tvůrčí dílničky 

 pořádaly čtvrtletně paní učitelky z Borové pro borovské maminky. 
Vystoupení pro seniory 

 zapojily se děti z 6. třídy. 
Maškarní ples 

 proběhl v Bolaticích a na Borové pro všechny malé děti. 
Vítání občánků 

 se svým programem vystoupily děti z 5. třídy. 
Kácení máje 

 program si připravily děti z Borové. 
 

 

Spolupráce se zákonnými zástupci  

Tato spolupráce je pro nás prioritní a je také jedním z cílů naší MŠ. Na začátku šk. roku dostanou 
rodiče Informační list, ve kterém jsou uvedeny veškeré důležité informace týkající se provozu MŠ. 
Další informace nachází rodiče na nástěnkách v šatnách dětí a na webových stránkách MŠ. 

Velmi důležitý je každodenní kontakt s rodiči, ať už při příchodu dětí do MŠ, nebo při vyzvedávání. 
Tady je prostor pro individuální pohovory a řešení problémů.  

Intenzivnější je pak komunikace s rodiči na předškolních třídách, kde se řeší nástup dětí do ZŠ. Opět 
jsme rodičům nabídli kroužek Malý předškolák, do kterého se zapojilo 18 rodičů. 

Naším cílem je také vtahovat rodiče do dění v MŠ, ať už formou zapojení se do přípravy oblečení a 
pomůcek na netradiční dny (jablíčkový den, výroba skřítků Podzimníčků, sestavování rodokmenů, 
čertovský den, pirátský a indiánský den apod.), či dopomocí při těchto akcích. Velmi ochotně se 
rodiče zapojili také do akcí pořádaných pro obec – Cesta za pohádkou, Námořnické rozloučení se 
školním rokem, Vítání občánků, vystoupení pro seniory, Kácení máje apod. 

Poděkování patří také maminkám, které pořádají dětské burzy a výdělkem sponzorují kino pro 
všechny děti. 

Myslíme si, že spolupráce s rodiči byla velmi dobrá, rodiče byli vstřícní, zajímali se nejen o své děti, 
ale i o chod MŠ. Pokud se vyskytly problémy, snažili jsme se je společně vyřešit. 
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Spolupráce se ZŠ 
Spolupráce je velmi dobrá, pí. učitelky z předškolních tříd jsou přítomny u zápisu dětí do 1. třídy ZŠ. 
Využíváme také didaktické pomůcky či tělocvičnu ZŠ. Nově také proběhl letos adaptační kurz v ZŠ pro 
děti, které v září nastoupí do 1. třídy. Rodiče tuto aktivitu uvítali a 5 lekcí se zúčastnilo 45 dětí 
z Bolatic a Borové. 

 
Spolupráce se zřizovatelem 
Kromě běžného zajišťování provozu MŠ se obec Bolatice podílela také na organizování a 
sponzorování některých akcí pro děti, které pořádá MŠ (Maškarní ples, Malování na asfalt, Cesta za 
pohádkou, Námořnické rozloučení se školním rokem apod.). Zřizovatel finančně podporuje činnost 
kroužků, které vedou pí. učitelky po své pracovní době. 

 
Spolupráce s Dětskou organizací KONDOR 
Probíhá zejména při organizování akcí pro děti. 

 
Spolupráce s SDH  Bolatice 
Využíváme zejména při organizování akcí pro děti, kdy je zapotřebí požární hlídka. 

 
Závěrečné vyjádření 
 
Celkově proběhl rok bez větších problémů, většina cílů, které jsme si stanovili, se nám podařila splnit. 
Během prázdnin proběhla rekonstrukce elektroinstalace, výměna stoupaček, snížení stropů a 
malování v 1. budově. Dokončili jsme také zavedení videotelefonů na všech budovách MŠ, čímž jsme 
zajistili větší bezpečnost dětí. 

 
                                                                         Zpracovala Věra Návratová, vedoucí učitelka MŠ 
 
 

Schváleno na pedagogické radě 25. 8. 2016 


